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Viktiga händelser 1999

föregående år. Det minskade resultatet beror
till stor del på den omstrukturering som pågår
inom forskningen, med stora investeringar i
nya forskningsområden och svårighet att finansiera vissa andra forskningsområden.

• Teknisk design, ny civilingenjörsutbildning, rekordmånga sökande
• Förbättrad matematikutbildning
• Fler nybörjarplatser på datateknik
• Ny IT-högskola planeras med GU
• Stort internationellt utbyte
• Antalet doktorander fortsätter att öka
• 35 forskarskolor
• Fler kvinnliga lärare
• Nya tvärsektionella forskningsområden
• Ökat forskningssamarbete med GU
• Många nya professorer
• Mikroteknologicentrum, MC2 växer fram
Ekonomiskt resultat

Resultatet för Chalmers, inklusive Chalmers
Lindholmen högskola, uppgår efter finansiella
poster till – 52 (–3) Mkr, uppgifter inom parentes avser 1998. Rörelseresultatet uppgår till
–35 (7) Mkr. Försämringen av rörelseresultatet ligger främst inom grundutbildningen som
uppvisar ett resultat om – 44 (–14) Mkr, vilket
är en resultatförsämring med 30 (41) Mkr jämfört med föregående år. Per capitaersättningen
inom grundutbildningen är i princip oförändrad jämfört med 1998 (+0,6 procent). Kostnaderna har däremot inte under året kunnat anpassas till de lägre intäktsförutsättningarna. En
översyn pågår inom flera program med avsikt
att öka intäkterna samt att minska kostnaderna.
Rörelseresultatet för forskning och forskarutbildning uppgår till 9 (21) Mkr, vilket är en
försämring med 12 (+14) Mkr jämfört med

Rörelseintäkter
Rörelseintäkterna, exklusive driftsbidrag och
aktieägartillskott, har under verksamhetsåret
uppgått till 1 844 (1 678) Mkr, vilket är en ökning med 166 Mkr (+10 procent). Ökningen ligger i huvudsak inom forskning och forskarutbildning. Intäkterna ökar främst från Chalmers
stiftelse, för stora satsningar som gjorts inom
bl a IT-området, samt från de offentliga
stiftelserna. Även övriga statliga intäkter ökar,
främst från Energimyndigheten. Intäkterna
från utbildningsdepartementet är i stort sett
oförändrade. Andelen av den statliga finansieringen har minskat från 72 procent (1215 Mkr
år 1998) till 67 procent (1 239 Mkr år 1999).
Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna, exklusive lämnat aktieägartillskott, uppgår till 1 879 (1 671) Mkr.
Rörelsekostnaderna ökar med 208 Mkr (+12
procent) under 1999. Personalkostnaderna har
ökat med 10 procent, vilket dels beror på att
medelantalet anställda har ökat under året
med 117, dels på tidigare träffat löneavtal. Avskrivningarna har ökat med 24 procent under
året beroende på fortsatta stora investeringar
i bland annat IT och utrustning. Övriga kostnader har ökat med 21 procent. Främst är det
IT-relaterade kostnader och övriga köpta
tjänster som ökar. ◆
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Rörelsekostnaderna 1999 uppgick
till 1 879 Mkr. Totala kostnaderna
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Chalmers rektor
professor Jan-Eric Sundgren.

Chalmers i det nya millenniet
Chalmers mål
Målen för Chalmers verksamhetsgrenar är, enligt högskolans
mål- och strategidokument,
”att vara internationellt ledande
inom teknisk utbildning och
forskning, att hålla hög kvalitet
och god produktivitet 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.

Så har då nittonhundratalets sista år tagit slut,
och vi har klivit in i ett nytt årtusende. Tidsperspektivet kan synas ofantligt. Förra seklets
sista år var mitt första hela år som rektor vid
Chalmers. Tid för reflektion kan vara på sin
plats. Vad har året inneburit för Chalmers?
Det gångna året har i mångt och mycket karaktäriserats av en sorts magisk förväntan kopplad till det faktum att ett årtusende gick mot sitt
slut. Chalmers fick också mycket tidigt under
året anledning att fokusera på millennieskiftet
i och med att vi av regeringens millenniekommitté fick uppdraget att ta fram Sveriges nationalmonument för inträdet i det nya årtusendet.
Den 20 december kunde Hans Majestät Konungen inviga resultatet – en installation kallad Tidsdokumentet, placerad vid Stora teatern
i centrala Göteborg. Monumentet består dels
av en fysisk installation, som symboliserar tid
och tidens relativitet, dels ett uppslagsverk om
tid på Internet. Projektet drevs under stark
tidspress i en sann tvärvetenskaplig miljö där
arkitekter, fysiker, IT-ingenjörer, konstnärer
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och musiker arbetade i nära samverkan med
kommunen och näringslivet.
Projektet är en bra symbol för hur vi ser att
framtidens forskningsprojekt kommer att karaktäriseras, med en breddning av den traditionella tekniska högskolans verksamhet genom
samverkan över ämnes- och fakultetsgränser.
En utveckling som vi redan inlett på Chalmers,
vilket denna årsredovisning ger tydliga belägg
för. Allt fler områden, såväl inom forskningen
och forskarutbildningen som utbildningen,
skär genom traditionella ämnesgränser och
kräver att organisatoriska barriärer raseras.
Design och kommunikation får allt större betydelse i all vår verksamhet liksom samhälleliga och etiska frågor.
Måluppfyllelse genom förnyelse

Chalmers kärnverksamhet är att förmedla,
förnya och förädla kunskap i stark växelverkan
med samhällets krav och förväntningar. Under
året har ett mycket omfattande arbete lagts
ned på förnyelseprocesserna på Chalmers.
Förändringarna är nödvändiga, men de kräver

mycket av både tid och delaktighet från många
medarbetare för att bli lyckade. Kompetensen
och engagemanget hos Chalmers anställda och
studenter borgar för att vi kommer att lyckas i
våra intentioner – att vara ett tekniskt universitet med en internationellt ledande position
inom lärande och forskning som bidrar till den
nationella och internationella utvecklingen.

På sidorna framöver kommer ni att kunna
läsa om flera av de initiativ som Chalmers tagit på fortbildningens område för att kunna
möta de nya förutsättningarna. Det handlar om
att utveckla pedagogiken, ta tillvara den nya
tekniken och i samverkan med externa partners hitta nya former i en tjänstvillig och flexibel organisation.

Krav på livslångt lärande

Studenterna är Chalmers framtid

Chalmers influeras naturligtvis av den snabba
strukturförändringen i samhället. Under året
har den varit mycket tydlig, med kraftig fokusering på informationsteknologin och den nya
ekonomins framväxt. Förändringarna kommer
att få stora konsekvenser för utbildningen och
synen på utbildning kommer att förändras. Fler
måste lära sig oftare. En bit in på 2000-talet
förväntas hälften av Sveriges befolkning ha
deltagit i någon form av högskoleutbildning.
Samtidigt sker förändringar på arbetsmarknaden. Traditionella karriärvägar för utbildade
kan inte längre tas för givna. Kunskap måste
inhämtas kontinuerligt. Det kommer att vara
en förutsättning för att åstadkomma det nytänkande och den kreativitet som krävs för att
konkurrera på en allt rörligare arbetsmarknad.
Människors sociala kompetens kommer att
få större betydelse i takt med att allt fler arbeten blir mer team- och projektorienterade.
Utländska språk måste behärskas bättre än
tidigare då arbetsmarknaden snabbt blir alltmer global. För allt fler blir en fortlöpande
investering i livslångt lärande nödvändig.

En av Chalmers allra största tillgångar är studenterna. Även i fortsättningen vill vi attrahera
de bästa. Därför ska vi fortsätta i våra ansträngningar att utveckla lärandet. De ungdomar som
kommer till oss ska få sina förväntningar och
drömmar uppfyllda.
Konkurrensen om morgondagens studenter
kommer att öka kraftigt. Viktiga delar i framtidens utbildningsprocess kommer att ligga
inom nya former av pedagogik, från utlärning
till inlärning. Vi måste få fler att se utbildningens möjligheter och känna glädje och lust inför
lärandet. Vi måste införa nya pedagogiska
angreppssätt och ta till oss och använda nya
medier och hjälpmedel i inlärningskedjan.
Klassrummet och läraren måste kompletteras
med projektarbeten, problembaserad undervisning och effektivt använda IT-hjälpmedel,
bl a i nya metoder för distansutbildning. Lärarna måste få tid att utvecklas inom pedagogik och didaktik.
Chalmers har under året påbörjat utvecklandet av sådana nya lärandemiljöer samt initierat förändringsarbete inom bl a matematik-

Foto Lennart Håkansson

Den 20 december invigde HM Konungen Tidsdokumentet,
Sveriges nationalmonument för inträdet i det nya årtusendet
som består dels av en fysisk installation som symboliserar tid
och tidens relativitet, dels ett uppslagsverk om tid på Internet.
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undervisningen. Utbildningarna och deras
upplägg har också varit föremål för utveckling
och granskning. Ett exempel är den nya civilingenjörsutbildningen i teknisk design som
startades hösten 1999. Aldrig tidigare har en
utbildning på Chalmers haft så många sökanden per plats.
Rekrytering av de bästa studenterna kommer att vara en nyckel till fortsatt framgång.
Chalmers måste på ett helt annat sätt än i dag
bli synligare i gymnasieskolan. Det är nödvändigt att hitta former för att stimulera gymnasielärarnas kompetensutveckling och att minska
studenternas svårigheter att gå från gymnasiet
till utbildningarna vid Chalmers. För att
komma åt den sociala snedrekryteringen av
studenter ska vi samverka med skolor från
vilka rekryteringen hittills varit svag.
Högskoleingenjörsutbildningen och verksamheten på Chalmers Lindholmen spelar i
alla dessa sammanhang en viktig roll. För att
stå väl rustade inför framtiden har vi stärkt
organisationen och förtydligat högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildningarna. Sedan 1 juli
1999 har dessa utbildningar fått en mer självständig ställning genom att Chalmers Lindholmen fått status som dotterbolag.

Vägval inom forskningen

Forskningen vid Chalmers letar sig ständigt
nya vägar och nya områden kommer i fokus.
Miljöforskningen förstärktes kraftigt under
året genom etablerandet av sex nya professurer inom området. En av de allra största utmaningarna vi står inför är att bidra till ett samhälle som vilar på en uthållig utveckling där
människans behov står i samklang med naturens villkor, dvs en utveckling som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att sörja för sina.
Chalmers utarbetade under året en forskningsstrategisk plan med syfte att inte bara
följa forskningsfronten utan att också bidra till
att flytta den framåt. Människan och hennes
möjligheter till ett bättre liv står i centrum.
Chalmers styrkor inom biovetenskapen
genomgick en omfattande inventering under
året, och i början av år 2000 ska Chalmers tillsammans med Göteborgs universitet välja ut
några få satsningsområden.
Vi har också förstärkt mikroteknologiforskningen genom att bilda Chalmers mikroteknologicentrum, MC2. Liksom biovetenskapen har informationsteknologins roll i
Chalmers forskning utvärderats i syfte att
kunna göra rätt satsningar. Fokusering på dessa
områden är nödvändig om vi även i fortsättningen ska kunna tävla med de bästa.
I våra olika sektioners berättelser längre
fram ser vi hur information och kommunikation går som en röd tråd genom forskningen.
Skilda discipliner som medicin, matematik,
fysik, kemi och elektronik kommunicerar för
att bättre kunna hantera ett snabbare och mer
omfattande flöde av information om byggstenarna i vår tillvaro. På sektionen för arkitektur samlar sig både utbildning och forskning
kring frågan hur den gamla industristaden förvandlas till en kunskapsstad. Och som exempel
tjänar hemstaden, Göteborg.
Ekonomisk omstrukturering

I en tid av begränsade ekonomiska resurser
måste naturligtvis nysatsningar åtföljas av
neddragningar inom andra områden. Vi har
under året initierat en ekonomisk omstruktureringsprocess för att kunna göra den planerade expansionen.
Tyvärr måste jag konstatera att Chalmers
resurser från regeringen inför kommande år
drastiskt förändrades under hösten 1999. Det
av regering och riksdag sedan många år utlovade årliga hyresbidraget på 38 Mkr till det nya
mikroteknologilaboratoriet drogs i budgetpropositionen in utan förvarning och saklig
motivering. Effekterna av denna indragning,
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som motsvarar ca 10 procent av fakultetsanslaget, kommer under lång tid att påverka
forskningen vid Chalmers. Framgångsrik forskning kräver långsiktighet och stabila planeringsförutsättningar. Detta kan inte nog understrykas om vi ska ha en chans att på allvar konkurrera med de mest framgångsrika universiteten i t ex USA. Chalmers har denna ambition.
Samverkan med Göteborgs universitet

I många av de ansträngningar till förnyelse som
gjorts och initierats under året har samverkan
med Göteborgs universitet spelat en viktig roll.
Tillsammans arbetar vi med att stärka regionen
i nära samverkan med företrädare för kommun, region och näringsliv. Under året har bl a
tanken på en gemensam plattform för förnyelse av IT-utbildning och IT-forskning vuxit
fram, och i slutet av året togs ett gemensamt
beslut att tillsammans bygga en ny IT-högskola
lokaliserad till Lindholmen. Arbetet är i full
gång och de första eleverna ska antas 2001.
Göteborg måste fortsätta att utvecklas till
en interaktiv stad med effektiva kommunikationer, noder, stråk och platser för kreativa
möten mellan människor och verksamheter –
tillgängligt, funktionellt, tryggt och stimulerande. Göteborg och Västra Götaland behöver
mer forskning och utveckling inom framtidsområden som IT, bioteknik, design och miljö.
Det behövs också fler studieplatser, fler internationella utbildningar och påbyggnadsutbildningar – inte minst som attraherar kvinnor.
Vi vill stärka satsningar på nya framtidsområden, uppbyggnad av gränsöverskridande och
attraktiva miljöer, kraftfull samverkan med det
omgivande samhället samt rekrytering av lärare och forskare av toppklass. Dessutom behövs nya kommunikationer som kan skapa ett
akademiskt stråk från norra älvstranden och
Lindholmen till det s k medicinarberget och
Sahlgrenska universitetssjukhuset. Då kan vi få
ett sant ”cityuniversitet”. ◆
Mitt första år som Chalmers rektor har varit ett
mycket spännande år, fyllt av nya idéer och
koncept. Ekonomiska omstruktureringar och
problemställningar har blandats med nya framtidssatsningar och med entusiasm och engagemang hos våra studenter och anställda. Jag är
mycket imponerad av engagemanget och den
samlade kompetensen på Chalmers, och av alla
chalmersalumners aktiva intresse för sin gamla
skola. Tack för ett spännande och stimulerande
år!
Jan-Eric Sundgren
rektor
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Grundutbildning
Mål

Grundutbildning
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Andel kvinnor bland antagna till
arkitekt- och civilingenjörsprogrammen.

Chalmers mål för grundutbildningen har varit
att vidareutveckla och ytterligare förbättra studenternas lärandemiljö i såväl fysisk som intellektuell mening. Målet är att gå från utlärning
till inlärning och att samtidigt få mer av glädje
och entusiasm i utbildningen. Förändrade
undervisnings- och examinationsformer, mindre schemalagd tid och mer tid för studentens
egna lärande, större mått av studentmedverkan
i planering och uppföljning av utbildningen,
lärares och forskares pedagogiska meritering
är några av de verktyg som fört detta arbete
framåt under det gångna året.
Chalmers interna mål var att uppnå prestationsgraden 0,84 för 7 535 helårstudenter
samt att examinera minst det antal civilingenjörer som krävs för att uppnå målet för treårsperioden om 2 400.
Rekrytering och antagning

Antagningspoäng
Sökande per
antagningsplats
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Antagningspoäng och antal
sökande per plats till fyra civilingenjörsutbildningen de tre
senaste åren.

Söktrycket till Chalmers utbildningar ökade i
genomsnitt något 1999 jämfört med 1998. Den
nya civilingenjörsutbildningen i Teknisk design
fick fler förstahandssökande per plats än vad
någon utbildning vid Chalmers tidigare haft.
Samtliga högskoleingenjörsutbildningar
utom byggingenjörsutbildningen fyllde sina
platser. Många av de antagna, särskilt till dataingenjörs- och elektroingenjörsutbildningarna,
hade en antagningspoäng som var tillräcklig
för antagning till motsvarande civilingenjörsprogram. De hade alltså prioriterat högskoleingenjörsutbildningen vid ansökan. För sjöingenjörsutbildningen gällde likt tidigare att
söktrycket var gott, antalet antagna stort, men
att många uteblev vid studiestarten, varför utbildningen går med tomma platser.
Kemiteknikutbildningarna vid Chalmers
kände av den nedgång i antal sökande som
drabbat kemiutbildningar i hela landet. Det
visade sig dock tydligt att kemiutbildningarna
trots relativt lågt söktryck fick acceptabelt
höga antagningspoäng. Detta tyder på att sökande till kemiområdet gör ett mycket medvetet val av utbildning. Det bekräftas också av att
reservantagningen normalt är liten, dvs de
antagna kommer till studiestart.
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Antagningen hösten 1999 var generellt sett
stabil och reservantagningen måttlig. Det har
med åren blivit allt vanligare att de sökande
tackar nej till plats vid den lokala reservantagningen. Bostadsförhållanden och andra sociala
villkor gör att de sökande har svårt att acceptera studieplats i ett sent skede. Nytt för 1999
var att Chalmers gav anstånd med studiestarten på grund av militärtjänstgöring, även
vid den lokala reservantagningen. Detta var
naturligtvis till glädje för det trettiotal individer som antogs men gjorde också reservantagningsarbetet snabbare och mer effektivt.
Genomströmning

Under de senaste 2-3 åren har antalet studieuppehåll och studieavbrott ökat, särskilt i
civilingenjörsutbildningarna. Samtidigt har
efterfrågan från högskoleingenjörer att komplettera sin utbildning till civilingenjör minskat
något. Detta sammantaget leder till att utbildningsplatserna i civilingenjörsutbildningarnas
högre årskurser inte utnyttjas fullt ut. Det
medför också att bruttostudietiderna fram till
examen blir långa. Dessa frågor har behandlats
i Chalmers styrelse flera gånger under året.
Styrelsen har begärt ett åtgärdsprogram med
huvudsaklig inriktning på att de som antas och
påbörjar sin utbildning också skall förmås att
fullfölja den.
Matematik

De senaste årens iakttagelser och debatt kring
teknologernas försämrade resultat i matematik har lett till flera olika insatser. Ett systematiskt arbete har påbörjats för att lära mer om
studenternas problem inför matematikstudierna och för att bättre kunna möta deras förutsättningar. Vid flera utbildningar pågår projekt
för att öka studenternas motivation och egna
aktivitet i studierna, t ex genom grupparbete,
skriftliga och muntliga presentationer samt
kontinuerlig examination. Integration av matematik och tillämpade ämnen håller på att
förbättras genom samverkan mellan lärare
från olika discipliner. Civilingenjörsutbildningarna i bioteknik och i kemiteknik med
fysik har fått en helt ny kurs i matematik med

starkt fokus på beräkningar och integration
med övriga ämnen. Kursen har stora inslag av
projekt- och grupparbete.

3500 personer
Förstahandssökande

3000

Arkitektutbildningen

Arkitektutbildningen har utvärderats av Högskoleverket, vars rapport under 1999 stärkte
Chalmers att arbeta vidare med utvecklingen
i den riktning som inletts. Bedömargruppen
tillerkänner Chalmers en god struktur och ledning för arkitektutbildningen och säger dessutom att visions- och profileringsarbetet har
kommit långt, men att ytterligare ställningstaganden måste göras som vägledning för vilka
intentioner som skall följas. Ambitionerna
anses vara för breda för att kunna förverkligas.
Utredningen finner också att Chalmers har den
kortaste reella studietiden av de tre svenska
arkitektutbildningarna.
Med start under innevarande läsår 19992000 genomförs arkitektutbildningens fjärde
årskurs i form av ett för hela årkursen sammanhållet projekt på temat ”Kunskapsstadens arkitektur och identitet”. Det behandlar arkitektur- och stadsbyggnadsaspekter på staden
Göteborg i dess sökande efter ny identitet med
bl a kunskap och informationsteknologi som
viktiga förnyelsekrafter. I detta ingår också
idéer om förbättrade transportmöjligheter
mellan Chalmers och Chalmers Lindholmen,
där linbana är en lösning som lyfts fram.
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Antagning och examination för civilingenjörsoch arkitektutbildningen vid Chalmers.
Examinationskurvan är förskjuten 5 år
jämfört med kurvan ”Antagna årskurs 1”,
vilket motsvarar den ungefärliga
medianstudietiden.

Hösten 95

96
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Antagning till högskoleingenjörsutbildningen vid Chalmers.

Bioteknik

Bioteknikutbildningens fjärde årskurs gavs för
första gången med början hösten 1999. I likhet
med andra utbildningars första utbildningsomgång har årkursen varit liten. Studieuppehåll
under utbildningens gång har märkts särskilt
väl då det inte finns några från tidigare årskurser som kan fylla på. De studenter som har
valt inriktning har fördelat sina val ganska jämt
mellan biokemiska och tekniska ämnen. Detta
tyder på att ambitionen att göra utbildningen
till en tekniskt inriktad bioteknikutbildning
har lyckats.
Teknisk design

Den nya civilingenjörsutbildningen Teknisk
design startade hösten 1999. Utbildningen syftar till att ge ett helhetsperspektiv på produktframtagning, en humanistisk syn på tekniken
och dess användning och framförallt ett perspektiv där människans behov och förmåga
sätts i centrum. Utbildningen förenar grundläggande ämnen inom naturvetenskap, maskin- och produktionsteknik med ämnesområden som färg och form, produktsemiotik och
produktsemantik, människa-maskininterak7

Efterfrågan på utbildningarna
vid Chalmers 1999 uttryckt i
lägsta antagningspoäng
(1998 i kursiv stil).

tion, informationsteknologi och integrerad
produktutveckling. Naturvetenskap och maskinteknik har samlästs med maskinteknikutbildningen. I övrigt har lärare från bland
annat A-sektionen och Medialab varit involverade. Efterfrågan på den nya utbildningen var
mycket stor med drygt 17 förstahandssökande
per plats och med åtföljande mycket höga antagningspoäng.
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IT-utbildningar

Hösten 1999 ökades antalet nybörjarplatser i
civilingenjörsutbildningen i datateknik med 50
procent. Denna ökning föregicks av genomgripande diskussioner kring tillgången på resurser i form av lärare och lokaler eftersom det är
av stor vikt att utbildningen kan behålla sin
arbetsform med stort inslag av grupparbete
och många projekt.
Chalmers har under hösten 1999 tillsammans med Göteborgs universitet fattat beslut
om att skapa en IT-högskola som komplement
till nuvarande utbildningsstruktur. Den nya IThögskolan skall ge treåriga utbildningar som
kan integreras med bruket av IT inom olika
discipliner såsom ekonomi, pedagogik, konst,
grafisk presentation eller design.

BP Betyg från nya programgymnasiet,
max 20,00

Teknisk kommunikation

Studieinriktningen Teknisk kommunikation
har genomförts för första gången. Den har
samlat 17 studerande från flera olika civilingenjörsutbildningar. De har utifrån sina egna

BL Betyg från gamla linjegymnasiet,
max 5,00
HP Högskoleprov, max 2,00
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V
Z

ämnesområden arbetat med att göra naturvetenskap och teknik tillgänglig. Studierna har på
ett unikt sätt vävt ihop inslag i att skriva och
presentera på svenska och engelska med grafisk presentation och multimedia. Förmågan
att strukturera information och att anpassa sig
till målgruppen har hela tiden stått i fokus.
Helheten har förstärkts genom att ledaren för
studieinriktningen själv deltagit i alla delar av
utbildningen.

Arkitektur
Datateknik
Elektroteknik
Teknisk fysik
Industriell ekonomi
Kemiteknik
Bioteknik
Kemiteknik med fysik
Maskinteknik
Teknisk design
Väg- och vattenbyggnad
Automatiseringsteknik

Samhällsvetenskap och humaniora

Under året har en diskussion förts om inslaget
av humaniora och samhällsvetenskap i utbildningarna på Chalmers. En av rektor tillsatt
arbetsgrupp har under året utrett motiven för
ett ökat inslag av humaniora och diskuterat hur
legitimiteten för dessa områden kan främjas
inom högskolan. Vid ett tvådagarsseminarium
diskuterade utbildningsansvariga och studenter tillsammans under vilka former ett ökat
inslag av perspektivvidgande ämnen kan realiseras. Enbart samtalen inom högskolan synes
ha bidragit till att söktrycket på de valfria kurser som ges inom dessa områden har ökat den
senaste tiden.
”I grundutbildningen finns för få inslag av humaniora … Det är oerhört viktigt för en teknisk
högskola att hitta vägar att lära sig kommunicera
kunskap, inte bara i kurser i hur man skriver
rapporter utan också i aktivt kunskapsinlärande”
(Chalmers rektor Jan-Eric Sundgren
i Magasin Chalmers 4/98)
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Andel kvinnor av alla nyantagna
respektive samtliga registrerade.

Andel kvinnor i procent i
årskurs ett hösten 1999.
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Examinerade år 1999.

Chalmers Lindholmen

Chalmers Lindholmen fick den 1 juli 1999 en
friare ställning i form av dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB. Detta har öppnat
möjligheter till nya initiativ och verksamheter.
Samtidigt är man mån om att hela Chalmers
skall upplevas enhetligt, särskilt i studentfrågor. Studenterna skall i allt väsentligt uppleva att de hör till ett gemensamt Chalmers.
Vid högskoleingenjörsutbildningarna har
ett samarbete inletts mellan olika institutioner
för att ge en bättre helhetsbild av ingenjörsverksamheten. Ett sådant exempel är maskinoch byggstudenters samarbete kring att utforma en industribyggnad.
I Chalmers utbildningsuppdrag ingår särskilt att ge fortbildning till aktivt sjöbefäl. På
sjöbefälsskolan vid Chalmers Lindholmen pågår utveckling av kurser med anledning av den
reviderade STCW-konventionen. Under hösten gavs en ny kurs i Crisis Management. Syftet med kursen är att ge förståelse för säkerhetsorganisationen och färdighet i att delta i
ledningen för sådan organisation ombord. Kursen ger också förmåga att hantera krissituationer med förståelse för mänskligt beteende
i kris och under stress.
Pedagogisk vidareutveckling

Vid Centrum för pedagogisk utveckling har
man under året arbetat med att stärka arbetet
kring kursutvärderingar och kursnämnder.

Teknologer vid elektroteknikutbildningen har
efter egen önskan fått utbildning i hur man kan
ge konstruktiv kritik vid bland annat kursnämnder. Innehållet i kursvärderingarna har
granskats och utvecklats för att allt bättre
kunna utvärdera den enskilda kursens roll i
utbildningen som helhet och för att fokusera
mindre på de praktiska och organisatoriska
villkoren vid kurstillfället. Ambitionen är att
mer praktiskt relaterade problem skall åtgärdas redan under kursens gång.
Under sommaren 1999 utvecklades ett material som avser att ge nyantagna information
om hur högskolestudier skiljer sig från
gymnasiestudier. Materialet gjordes tillgängligt via www inför studiestarten. Där presenteras viktiga termer och begrepp, studieformer
och intervjuer med tidigare studenter om deras erfarenheter från den första tidens högskolestudier. Avsikten är att detta skall vara ett
bland många olika sätt att göra de nya studenterna mer förberedda inför sina kommande
studier vid Chalmers.
Vid årets promotion utdelades traditionsenligt Chalmers pedagogiska stipendium. Fyra
stipendier delades ut till sammanlagt fem lärare. Under våren höll stipendiaterna seminarier för att sprida sina goda idéer till kollegor
och andra intresserade. Notabelt var att iaktta
hur alla stipendiaterna, om än var och en på sitt
sätt, vittnade om sin tro på studenternas förmåga och vilja att ta ansvar för sin inlärning.

Efterfrågan på utbildningarna
vid Chalmers 1999 uttryckt i
lägsta antagningspoäng
(1998 i kursiv stil).
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Välkomna till Chalmers
”Nollning” är det samlade begreppet på
Chalmers för alla aktiviteter som möter de
nyantagna studenterna. Nollningen är en
gammal tradition och har alltid inneburit en
blandning av allvar och mer studentikosa
aktiviteter för att få de nya teknologerna att
känna sig välkomna och att snabbt lära känna
varandra. På varje sektion utses en nollkommitté som består av ett antal äldre
teknologer som tillsammans med utbildningsledning och studievägledare håller i nollningen
på den egna sektionen.
På ED-sektionen har man i många år arbetat
med att förstärka skolans roll i nollningen, för
att få en mer studieorienterad introduktion.
Inför det gångna årets nollning lyckades
sektionens ledning och nollkommittén uppnå
en samsyn på hur mottagandet skulle gå till,
vilket bl a resulterade i att synen på fadderskapet förändrades. ”Under en internathelg
fick alla faddrar utbildning i alkoholfrågor och
gruppledarskap”, berättar Marie Bernelo som
är studievägledare på ED-sektionen. ”Under
den här helgen penetrerades också vilka

förväntningar man kan ha på en fadder och
vilket ansvar för den sociala och studiemässiga introduktionen som faddrarna på EDsektionen skulle ha. Diskussionen resulterade
i att faddrarna tog ansvar för att under hela
introduktionsperioden på schemalagd tid
räkna matte varje dag tillsammans med sin
faddergrupp.”
Ett grundläggande problem som EDsektionen jobbat mycket med är de otillräckliga förkunskaperna i matematik. ”När
25% i årskurs ett inte klarade någon mattetenta alls under första terminen, kände vi att vi
behövde vidta åtgärder”, säger Marie. Därför
startades hösten 1999 ett ’mentorprogram’
där studenter från högre årskurser räknade
matte med de nya eleverna enligt en metod
som kallas Supplemental Instruction (SI). Man
jobbade i grupper med att diskutera stoff från
föreläsningarna som man inte förstått och
med att formulera problem och lösningar.
Under första läsperioden träffades man en
gång i veckan och under andra läsperioden
hälften så mycket. ”Ungefär halva årskursen

kom till de här helt frivilliga övningarna. Men
så har också andelen godkända på mattetentorna ökat 1999 jämfört med 1998. Även
andelen av de högre betygen (4 och 5) har
ökat, vilket är glädjande. Dessa aktiviteter
sammantaget har bidragit till en mer studieorienterad introduktion”, konstaterar Marie.
Hon betonar att de ‘lekfulla’ inslagen inte är
borta. ”Nej, men vi trycker på att de är frivilliga.
Man kan likna utbudet under nollperioden vid
ett smörgåsbord, där de nya teknologerna får
välja vad de vill delta i”, säger Marie. ”En annan
sak som vi har märkt är att elever som
antagits som reserver till annat utbildningsalternativ på Chalmers har valt att stanna kvar
i högre grad, trots att Elektro inte varit deras
förstahandsalternativ. Det är en ny trend och
förhoppningsvis ett kvitto på att eleverna trivs
och att studieintroduktion och nollning
fungerar.” Marie nämner också det positiva
sätt som mattelärarna ställt upp med extratentor för faddrar som missat ordinarie tenta
p g a sitt engagemang som fadder.
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Examina

Grundutbildning

De pedagogiska stipendiaterna
höll under våren varsitt
seminarium:
Gunnar Lidén
Förnyelse av utbildning –
Ett begynnelsevärdes- eller
randvärdesproblem?
Tom Adawi
Mellan karma och kvanta.
Mikael Enelund
Riktig kunskap förutsätter
eget arbete – Beprövade
undervisningsmetoder håller
måttet.
Lars Nordlund
Kontinuerlig examination.
Jana Madjarova och
Christer Borell
Samlade tankar kring
undervisningen från
Jana och Christer.

Regeringens utbildningsuppdrag till Chalmers
fördelas ut till de olika sektionerna i form av
sektionsuppdrag. Det treåriga examensåtagandet har därmed också fördelats ut på de
olika utbildningarna. De flesta utbildningarna
har uppfyllt dessa internt satta examensmål,
vilket naturligtvis varit en förutsättning för att
Chalmers som helhet skulle uppfylla sitt.
Civilingenjörs- och högskoleingenjörsexamina har firats vid sammanlagt tre examenshögtidligheter under året, vår och höst för civilingenjörer och arkitekter och under hösten
för högskoleingenjörer. Utöver det festliga och
trevliga inslag detta är i verksamheten visar det
sig att möjligheten att delta i dessa festligheter
för några bidrar till att det faktiskt blir av att
tentera det sista momentet och ta ut examen.
Studentmedverkan

Chalmers arbetar kontinuerligt med att förbättra det reella studentinflytandet. Medvetenheten om nyttan av studenternas medverkan
för att utveckla kvalitet i utbildning och lärande ökar. Studentmedverkan i olika utrednings- och beredningsgrupper blir alltmer påtagligt även om studenternas ofta pressade
arbetssituation hindrar engagemanget.
Under året har det starkt studentdrivna
projektet OM-form slutförts. Projektet, som
har letts av en teknolog och där många olika
kompetenser inom Chalmers varit involverade,
har resulterat i ombyggnad av Maskinteknikhusets entréplan. Ombyggnaden har givit
teknologerna en mötesplats för kreativt arbete
och sociala kontakter. Här förbereds bland
annat för ett litet skönlitterärt bibliotek och för
utställningar. De nya resurserna har också blivit ett incitament för att skapa nya former för
festverksamhet och andra arrangemang inom
teknologsektionen.
Resultat

168 lärare och därutöver 149
doktorander har under 1999
deltagit i pedagogiska kurser.

Chalmers utbildningsuppdrag för 1999 omfattade 7 880 helårsstudenter varav 300 inom det
särskilda uppdraget NT-SVUX. Chalmers insåg
tidigt att detta uppdrag inte skulle kunna fyllas utan har därför haft en lägre intern prognos
på totalt 7 535 helårsstudenter och 6 340 helårsprestationer. Chalmers redovisar totalt 7 427
helårsstudenter varav 214 inom NT-SVUX och
6374 helårsprestationer varav 191 inom NTSVUX. I Chalmers utbildningsstruktur, med
mycket stor andel långa programutbildningar,
är det svårt att med kort varsel fylla på med nya
studenter för att kompensera för avhopp och
studieuppehåll.
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Ett par teknologers
erfarenhet av
Teknisk design
Hösten 1999 startade Chalmers med den nya
civilingenjörsutbildningen i Teknisk design. Hur
är det då att studera på Teknisk design frågar vi
Klara Sibeck. ”Det är bara roligt, med högt
tempo och ett varierat kursutbud”, säger Klara.
Hur kom det sig då att hon hamnade på
Chalmers och Teknisk design?
”Efter naturvetenskapligt gymnasium hemma i
Karlskoga läste jag först en ettårig utbildning
på konstskola. Eftersom jag är intresserad av
industridesign passade det perfekt att läsa
Teknisk design på Chalmers. För mig kändes
Göteborg ändå som det naturliga valet av
studieort – jag är ju född här”, svarar hon.
Under det första halvåret har Klara och hennes
cirka 30 kurskamrater läst en hel del matte
samt kurser i ingenjörsmetodik och designmetodik. I designkursen har man bland annat
gjort en semantisk* analys av en produkt och
fått en inblick i industridesignerns yrkesroll.
Lärare från HDK har undervisat i skissteknik
och man har påbörjat studier i färg och form
med lärare från A-sektionen. ”Det här med att vi
läser så olika ämnen trivs jag med”, säger Klara
och fortsätter ”jag tycker man kan märka att
kamrater på andra utbildningar är lite avundsjuka på oss. De har all anledning”. Klara
berättar att flera av hennes kurskamrater har
hoppat över från andra chalmersutbildningar.
Elin Lännerström är en av dem. Hon hade läst
två år på Kemi innan hon började på Teknisk
design. Vi frågar varför hon bytte. ”Kemi var bra
i och för sig, så jag vantrivdes inte på något
sätt. Samtidigt så kändes det lite för mycket
som korvstoppning. Jag vill helst kunna jobba
mer kreativt, att tänka och skapa själv. Det var
via ett nätverk där vi diskuterade att få till stånd
en sommarkurs i industridesign som jag först
hörde talas om att Chalmers skulle starta en
utbildning i Teknisk design”, berättar Elin.
Vilka skillnader ser hon mellan Kemi och
Teknisk design. ”Teknisk design passar mig
mycket bättre. Så här långt tycker jag utbildningen är väldigt bra, även om det ibland märks
lite inkörningsproblem eftersom utbildningen är
alldeles ny. Trots att jag börjat om i ettan och i
princip förlorar två år ångrar jag inte att jag
bytte”, säger Elin. ”Trivselfaktorn är viktig och
den finns på Teknisk design. Klassen är inte så
stor så vi lär känna varandra på ett helt annat
sätt än på de stora sektionerna. Och vi har
hemklassrum (ritsalar i A-huset) med egna
arbetsplatser. Det skapar studiemöjligheter och
arbetsglädje på ett sätt som jag inte varit van
vid tidigare.”
* Semantik är läran om teckens budskap.
Läran om tecken benämns semiotik.

Studentkårens ordförande ser på 1999
behövs. ”Ändå är Chalmers redan en enda stor
byggplats. Det är inte bara det nya kårhuset,
utan det byggs överallt vilket kommer att
resultera i fler välbehövliga studieplatser. Det är
en stor satsning på nya lokaler och uppfräschning av gamla, där vi studenter varit med och
inventerat vad som behöver göras. Hittills har
fokuseringen varit på den fysiska miljön, men vi
startar nu även en grupp som ska jobba med
den psykiska trivseln på Chalmers”, berättar
Andreas. Det är viktigt inte minst mot bakgrunden att avhoppen från studierna ökat på
senare år.

”1999 är det första hela året med vår nye
rektor, Jan-Eric Sundgren. Ett rektorsbyte är ju
alltid spännande och Jan-Eric är den förste
rektorn i modern tid som inte är chalmerist”,
berättar Andreas Eklöf, som är ordförande i
Chalmers Studentkår. ”Jag vet att rektorn har en
positiv inställning till oss teknologer och ser oss
som medarbetare. Han har sagt att han vill se
studerandeinflytande och inte bara representation. Det känns bra!”, säger Andreas och gläds
åt att högskolan centralt i sin nya plan fokuserar
på studenterna som kärnan i verksamheten.
Vad kännetecknar då Chalmers fem år efter
övergången till stiftelsehögskola, sett ur
Studentkårens perspektiv? ”Jag tror att man tar
ut svängarna mer idag. Undervisningsmetoderna
förnyas och förbättras, rekryteringen av nya
lärare vitaliseras genom att man handplockar
duktiga människor från näringslivet och man
tittar mycket mer på pedagogiska meriter idag”,
förklarar Andreas och berättar att insikten om
vikten av en god studiemiljö uppmärksammats
av Chalmers styrelse, som signalerat att ett lyft

Grundutbildning

”Annars kan vi glädja oss åt att Chalmers är den
mest välkända tekniska högskolan i Sverige och
att vi tillsammans med Linköping var den enda
som fyllde alla utbildningsplatserna 1999.
Det är positivt, men man ska samtidigt vara
medveten om hoten i rekryteringen: antalet
gymnasister med teknisk/naturvetenskaplig
utbildning är begränsad och konkurrensen
benhård och det nya studiemedelssystemet
ställer hårda krav”, avslutar Andreas.

I projektet ”Teknologens trivsel på
Chalmers” har teknologerna gett
sin syn på den fysiska miljön på
Chalmers. Projektrapporten
belyser på ett pedagogiskt sätt
förslag till åtgärder, både i stort
och i smått.

Efterfrågan i grundutbildningen 1999, 1998, 1997 samt läsåret 1995/96.
Förstahandssökande till hösten
Civilingenjörer

Nybörjare

1999

1998

1997

1996

1999

1998

1997

95/96

3153

2911

3196

2956

1308

1253

1150

1234

Masters of Science

830 1

529 1

498 1

501 1

139

127

123

90

Arkitekter

395

345

385

479

85

77

76

78

Högskoleingenjörer 2

736

838

838

710

573

543

524

519

Sjökaptener

322 1

365 1

359 1

308 1

124

77

70

73

Påbyggnad

275 1

369 1

670 1

599 1

199

124

329

297

Tekniskt basår

390

433

640

533

125

117

90

130

–

—

—

—

9

54

108

—

Varav NT-SVUX-studerande
1

Samtliga sökande.

2

Inklusive sjöingenjörer.
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Varför välja bort en spännande
framtid bara för att man är tjej?
Den frågan ställs i en broschyr som EDsektionen på Chalmers har arbetat fram och som
riktar sig till kvinnor inför deras val till gymnasieprogram eller högskoleutbildning. Varför har man
tagit fram en broschyr som riktar sig just till
kvinnor ? Frågan går till Anita Mellander som är
projektledare i det s k Genusbalansprojektet.
”ED-sektionen har sedan ett par år arbetat fram
en ny strategiplan och ett av de problemområden
som lyfts fram där är det faktum att vi på EDsektionen ligger sämst till på Chalmers när det
gäller andelen kvinnor. Av våra studerande är
bara 12 procent kvinnor. Det här har vi bestämt
oss för att göra något åt. Därför har vi startat
Genusbalansprojektet (en förlängning av EDsektionens strategiprojekt som startade i oktober
1998) och som syftar till att på fem år åstadkomma att andelen kvinnor på ED-sektionen
fördubblas”, säger Anita. ”Det kan inte vara bra
för utvecklingen att det just inom det expansiva
elektronik- och dataområdet bara är män som
bestämmer inriktningen. Vi vet ju från andra
områden att när både män och kvinnor får
påverka utvecklingen så ser man fler
infallsvinklar och resultaten blir bättre.”

Grundutbildning

Vad innebär då Genusbalansprojektet? ”Genusbalans är ett nytt begrepp. Med det menar vi att
det inte räcker med att antalet kvinnor och män
är lika. Man måste också räkna in arbetsuppgifter, ansvar, inflytande med mera.
Genusbalans är alltså både ett kvantitativt och
ett kvalitativt begrepp”, förklarar Anita och säger
vidare: ”Det innebär att vi vill höja andelen
kvinnor inte bara inom grundutbildningen utan
också inom forskarutbildningen och bland lärare
på alla nivåer.” Projektet började redan i slutet av
vårterminen 1999 med förankring av kampanjen
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och intern information riktad till teknologer,
doktorander och forskare. ”Vi tar fram broschyrer,
annonser och direktreklamutskick som utformas
speciellt för varje grupp vi vill nå, t ex SYOkonsulenter, flickor på högstadiet, kvinnliga
studenter inför examen på gymnasieskolans
naturvetenskapliga och tekniska program.
I kampanjen ingår också träffar med SYOkonsulenter, utställningar på gymnasier, en
internetkampanj och allmän PR som pressreleaser etc”, berättar Anita. Syftet är klart.
Genom att höja andelen kvinnor i grundutbildningen får man efter några år fler kvinnor som
kan gå vidare med forskarutbildning och doktorsexamen. På ännu längre sikt ska de förhoppningsvis återfinnas bland professorer och lärare.
Man satsar också på de kvinnor som redan går på
ED. ”Vi har startat ett mentorprogram för
kvinnorna som går i tredje och fjärde årskursen.
31 kvinnor har hittills fått en personlig mentor.
Vi samarbetar här med flera företag i Göteborgsområdet, t ex Volvo, Ericsson Microwave Systems,
Enator och Radians Innova. Erfarenheterna hittills
är mycket goda. De flesta av kvinnorna har fått ut
mer än de förväntat sig och är mycket nöjda”,
berättar Anita och fortsätter: ”Dessutom ingår ett
antal öppna föreläsningar i mentorprogrammet.
Vi har även fått medel beviljade för att ta hit
kvinnliga gästforskare. Meningen är att de ska
synas i undervisningen och vara förebilder.
Slutligen har vi något som vi kallar Kreol. Det står
för ’kreativa olikheter’ och är en kurs som handlar
om samspelet mellan handledare och doktorand.
Vi har hållit kursen ett par gånger under hösten
och om utvärderingen utfaller positivt är det
meningen att alla handledare och doktorander
ska få gå den.”

Prestationer och resultat i grundutbildningen 1999, 1998, 1997 samt läsåret 1995/96.
Helårsstudenter
Civilingenjörer
Masters of Science
Arkitekter

Helårsprestationer

Examina

1999

1998

1997

95/96

1999

1998

1997

95/96

1999

1998

1997

95/96

4510

4591

4634

4453

3910

3912

4033

3895

188

169

195

104

165

168

148

93

835

781

825

742

83

124

67

48

255

247

300

279

213

238

247

253

43

48

34

32

1432

1294

1091

889

1194

1044

907

758

259

181

150

170

Sjökaptener

217

172

138

115

223

186

167

147

42

28

22

25

Påbyggnad

97

177

268

219

78

166

223

186

–

—

—

—

113

96

104

121

95

74

91

105

–

—

—

—

Högskoleingenjörer 1

Tekniskt basår
Övrigt

615

581

590

730

496

470

488

621

32

124

130

154

Totalt

7427

7327

7320

6910

6374

6258

6304

6058

1294

1286

1228

1171

214

254

218

—

191

206

154

—

–

—

—

—

Varav NT-SVUX-stud.
1

Inklusive sjöingenjörer.

Prestationsgraden för 1999 var 0,86 (0,85 för
1998) och Chalmers har uppfyllt sitt interna
mål för antalet helårsprestationer, trots att
målet för antal helårsstudenter inte uppnåddes.
Prestationsgraden för gruppen NT-SVUX-studenter har ökat till 0,89 (0,81 för 1998), vilket
förklaras av att allt mindre andel av dessa studenter går i lägre årskurser eftersom ingen
nyantagning gjorts till civilingenjörsutbildningarna.
Under året examinerades 835 civilingenjörer, 43 arkitekter och 245 högskoleingenjörer.
Chalmers har under perioden 1997-99 examinerat 2 441 civilingenjörer och därmed uppfyllt
det i statens uppdrag satta målet på 2 400.
Chalmers har i enlighet med uppdraget genomfört utbildning i kärnkemi och reaktorteknik samt fortbildning för aktivt sjöbefäl.
Resultat efter finansiella poster, inklusive
Chalmers Lindholmen, uppgår för 1999 till – 51
(– 17) Mkr. Rörelseresultatet uppgår till – 44
(– 14) Mkr. Per capitaersättningen är i princip
oförändrad jämfört med 1998 (+ 0,6 procent).
Kostnaderna har däremot inte kunnat anpassas till de lägre intäktsförutsättningarna. En
översyn pågår inom flera program med avsikt
att öka intäkterna genom att de som antas till
en utbildning också skall förmås att fullfölja
den.
För det ordinarie utbildningsuppdraget från
Utbildningsdepartementet har 94 (94) procent
av det ekonomiska utrymmet utnyttjats och för
NT-SVUX-uppdraget 73 (68) procent. ◆

Stiftelsen
Chalmers
8%

Företag mfl 2 %
Övriga statliga 1 %

Övrigt
11 %

Utbildningsdepartementet
78 %

Chalmers inklusive
Chalmers Lindholmen högskola
Rörelseintäkterna 1999 uppgick till
599 Mkr. De totala intäkterna uppgick till
603 Mkr.

Grundutbildning
1999

1998

1997

95/96

Utbildningsdepartementsmedel
Övriga statliga uppdrag
Bidrag/uppdrag fr företag mfl
Stiftelsen Chalmers tekn. högs.
Övrigt

470
4
12
45
68

466
4
7
35
66

455
5
6
31
67

459
4
5
10
53

Summa

599

578

564

531

Rörelseintäkter (Mkr)
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Forskarutbildning
och forskning
Forskarutbildning

Forskarutbildning
Syfte

Licentiater
Doktorer
150 personer

100

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

50

0
1995 1996 1997 1998 1999

Examination inom forskarutbildningen på Chalmers
1995 – 1999.

Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen på Chalmers skall:
• kunna formulera vetenskapliga
frågeställningar
• kunna bedriva forskning genom att
tillämpa vetenskaplig forskningsmetodik
och sätta in resultaten i ett vidare
sammanhang
• kunna kritiskt värdera egen och
andras forskning

Chalmers definierar en
industridoktorand som en
”forskarstuderande som har en
anställning vid ett företag
(motsvarande) och inom ramen
för sin tjänst genomgår forskarutbildning vid Chalmers motsvarande minst halvtid under
verksamhetsåret. Doktoranden
får normalt hela sin lön från
företaget.
Till kategorin industridoktorander
hänförs även forskarstuderande
där det finns formaliserade
samarbetsavtal och där Chalmers
helt eller delvis svarar för lönen.
Den forskarstuderande är helt
eller delvis tjänstledig från sin
anställning vid företaget
(motsvarande). Forskningsuppgiften ingår i ett samfinansierat forskningsprojekt
mellan Chalmers och företaget.
Industridoktoranden skall ha en
huvudhandledare vid Chalmers.
En biträdande handledare finns
ofta vid företaget”

• kunna samverka effektivt i tvärdisciplinära
forskargrupper genom ett öppet förhållningssätt till andra vetenskapsområden
• kunna förmedla kunskap på
ett pedagogiskt sätt
• kunna tillämpa ett forskningsetiskt
förhållningssätt
• kunna leda forskningsverksamhet
För att möta den ökade efterfrågan på forskarutbildade i samhället har Chalmers under året
rekryterat fler forskarstuderande och på olika
sätt arbetat med att utveckla forskarutbildningen. I detta arbete har fokus lagts särskilt på
handledningen, internationaliseringen och en
fortsatt utbyggnad av forskarskolorna för att
nå de uppsatta målen för 1997-99:
– att öka examinationen av doktorer med 50
procent, 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,
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– att arbeta aktivt för att öka andelen
forskarstuderande som förlägger en
sammanhängande period om minst tre
månader vid ett utländskt universitet.
Examinationen

1999 avlade 104 personer doktorsexamen och
133 personer licentiatexamen, vilket ligger i
nivå med examinationen under de två föregående åren. Under treårsperioden 1997-99 har
sammanlagt 317 doktorer och 373 licentiater
examinerats. Detta motsvarar 380 examensekvivalenter och är något lägre än det mål som
finns i avtalet mellan staten och Chalmers, vilket är 418 examensekvivalenter. Det lägre
antalet torde främst bero på att relativt många
avbrutit forskarstudierna på grund av stor efterfrågan från näringslivet på kvalificerade
tekniker under denna period.
Chalmers har därmed inte nått upp till det
egna examinationsmålet på 120 doktorsexamina år 1999. Man kan dock räkna med en kraftig ökning av antalet doktorsexamina under år
2000 och följande år. Denna förväntade ökning
beror både på att Chalmers 1994 minskade den
totala tiden till doktorsexamen för dem med
doktorandtjänst – från sex till fem år (medverkan i undervisningen minskades) – och att antalet nyantagna ökade kraftigt till en ny högre
nivå 1997. Den minskade medverkan i grundutbildningen börjar nu även få effekt på studietiden. Medianstudietiden till doktorsexamen
var 5,6 år jämfört med 5,8 år året innan. Den
förkortade studietiden torde också kunna relateras till andra kvalitetshöjande åtgärder i
forskarutbildningen såsom forskarskolor och
förbättrad studieplanering och uppföljning.
Under 1999 examinerades 16 kvinnliga doktorer, vilket motsvarar 15 procent av det totala
antalet doktorsexamina. Detta är lägre än tidigare år, då andelen kvinnor varit omkring 20
procent. Detta torde dock vara en tillfällig
variation eftersom kvinnornas andel bland de
nyantagna varit omkring 25 procent under senare år.

God rekrytering

Fortsatt kvalitetsarbete

Till forskarutbildningen antogs 265 personer
under 1999. Det är en ökning jämfört med året
innan. Bland de nyantagna fanns 60 kvinnor,
vilket motsvarar 23 procent. Även antalet
doktorandtjänster ökade kraftigt under året
och 1999 hade 720 personer anställning som
doktorand vid Chalmers.
Det har noterats att näringslivets intresse
att bekosta en forskarutbildning inom ramen
för företagets kompetensutvecklingsprogram
har ökat under de senaste åren. Chalmers har
dessutom under flera år aktivt arbetat med att
intressera företag i denna riktning. Ett kraftigt
ökat antal förfrågningar om dessa möjligheter
har konstaterats. Bland åtgärder som Chalmers
vidtagit märks bl a förbättrad information på
Internet och att särskilda företagsforskarskolor startats.
Hösten 1999 fanns med Chalmers definition
114 industridoktorander och denna grupp förväntas öka. Ett exempel är ett avtal som tecknats med Volvo Personvagnar. I detta projekt
kommer inledningsvis 10 personer med anställning vid Volvo att delta.
Chalmers rekryterar en stor andel doktorander med annan grundutbildning än svensk
civilingenjörsexamen. 1999 hade 35 procent
bland de nyantagna sådan utbildningsbakgrund. 14 procent hade utländsk grundutbildning.

Under året har en arbetsgrupp tagit fram nya
utbildningsmål för forskarutbildningen. I de
nya målen har den personliga utvecklingen av
doktoranden t ex vad gäller att utveckla den
pedagogiska förmågan, möjligheter till viss
ledningserfarenhet och ett etiskt förhållningssätt betonas starkare än tidigare.
Chalmers startade 1987 en kurs för forskarhandledare under ledning av docent Jitka Lindén och dessa kurser har sedan getts en eller ett
par gånger varje år. Kursen bygger till stor del
på att egna erfarenheter från handledning diskuteras. Vid flera sektioner på Chalmers är
kursen numera obligatorisk för att uppnå
docentkompetens.
Flera initiativ att utveckla handledningen i
forskarutbildningen har också tagits vid Chalmers sektioner. Ett sådant exempel är projektet ”Handledningen i fokus” vid sektionen för
Kemi. I detta projekt, där både handledare och
doktorander deltar, ingår bl a seminarier och
grupparbeten kring handledning.
Chalmers har påbörjat en diskussion som
syftar till att såväl handledare som doktorander i ökad utsträckning skall bli medvetna om
olika etiska aspekter i forskningen. Uppläggningen av det fortsatta arbetet pågår.
Sedan länge finns vid Chalmers ett utbud av
fakultetsgemensamma kurser i forskarutbild-

Forskarutbildning

Män
Kvinnor
250 personer
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Aldrig har så många professorer installerats och doktorer promoverats
som vid seklets sista promotions- och installationshögtidlighet den 7 maj.

Antagning till forskarutbildningen
på Chalmers 1995-1999.

Män
Kvinnor
700 personer
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Antal personer anställda som
doktorand 1995 till 1999.
(1995-96 per den 30 juni, samt
1997-99 per den 31 december.)
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ningen. I utbudet ingår kurser i pedagogik för
doktorander, teknisk rapportering på engelska
och tyska, vetenskapsteori och forskningsetik
samt informationssökning och informationshantering. Efter önskemål från doktoranderna
har en ny kurs i projektledning utvecklats och
genomförts.
Många forskarskolor vid Chalmers

Forskarutbildning

Kvinnliga licentiater
Kvinnliga doktorer
50 procent

Chalmers skiljer på fyra olika typer av forskarskolor nämligen:
– de sektionsbundna som skapats för
flera närbesläktade ämnen inom
Chalmers sektioner,
– de tvärsektionella som är tvärdisciplinära
forskarskolor över sektionsgränserna,
– de nationella där flera fakulteter medverkar. Dessa stöds av Stiftelsen för
Strategisk Forskning (SSF) eller Miljöstrategiska forskningsstiftelsen (MISTRA),

40
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– företagsforskarskolorna som startats för
att underlätta för personer som är
verksamma i företag att vidareutbilda sig
till licentiat eller doktor. Kursdelen består
av kurser som delvis anpassats efter
företagens krav och forskningsuppgiften
väljs tillsammans med företaget.
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Andel kvinnor bland dem som
avlagt licentiat- respektive
doktorsexamen på Chalmers
läsåren 1995-1999.

En inventering under hösten 1999 visade att
det fanns omkring 35 forskarskolor vid Chalmers. Bland dessa fanns 15 sektionsforskarskolor, 16 nationella och två företagsforskarskolor. De två företagsforskarskolorna är
MARCHAL inom materialområdet och FENIX
inom ledning och organisering av produkt- och
affärsutveckling. Dessutom deltar tre doktorander vid Chalmers i Kemiindustrins forskarskola. Företagsforskarskolorna stöds av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
(KK-stiftelsen). Ungefär 70 procent av Chalmers doktorander deltar i någon forskarskola.
Utlandsvistelserna under
studietiden färre än väntat

Chalmers arbetar aktivt för att på olika sätt
stimulera doktorander att förlägga en del av
sina studier utomlands. Bland annat finns ett
särskilt ekonomiskt stöd till doktorander som
vistas minst två månader vid ett utländskt universitet. Trots ansträngningar från högskolan
är intresset för studier utomlands bland
doktoranderna på Chalmers lägre än förväntat.
Chalmers kommer att kartlägga orsakerna till
det låga intresset för utlandsstudier i forskarutbildningen och därefter gå vidare med att
stimulera internationaliseringen.

16

Handledningen viktigast
för doktoranderna
Vad är viktigast för doktoranderna på
Chalmers, frågar vi Doktorandsektionens
ordförande Mattias Olofsson. ”Ur ett
chalmersperpektiv handlar mycket om att
förbättra handledningen för doktoranderna.
Chalmers har under året arbetat med en ny
strategisk plan och det är positivt att man i det
arbetet lyft upp handledarfrågorna inom
forskarutbildningen. Rektor har också sagt att
varje doktorand skall ha minst en huvudhandledare och en biträdande handledare.
När detta har införts generellt på Chalmers
ökar doktorandernas möjligheter till god
handledning”, säger Mattias. I den nya
målformuleringen trycker man på att målet
med forskarutbildningen är att utbilda
kompetenta forskare med bredd, god
pedagogisk förmåga och goda ledaregenskaper. ”Även de etiska aspekterna på
forskarens verksamhet finns med i målformuleringen, vilket innebär att man trycker
på vikten av att vi ska förstå vår egen
forskning i ett större, samhällsnyttigt
perspektiv”, berättar Mattias.
Hur är då samarbetet mellan doktoranderna
och högskolan? ”På central nivå fungerar det
bra, men Chalmers är en decentraliserad
organisation och på sektionsnivå finns det
fortfarande mycket att göra. Meningen är att
alla sektioner ska ha ett doktorandråd med
representation från institutionerna och genom
vilket vi kan föra dialog och påverka
respektive dekanus. Idag saknar flera
sektioner ett sådant doktorandråd, vilket
bottnar i att det är svårt att få folk till
sektionsarbetet. Alla har naturligtvis mycket
att göra, både med undervisning och
forskning. Dessutom är vi spridda över hela
Chalmers, så Doktorandsektionen är inte lätt
att hålla ihop. Jag upplever dock att
engagemanget håller på att öka”, säger
Mattias och fortsätter: ”Under hösten har vi
börjat med ett nyhetsbrev för att bättre nå ut
till doktoranderna. Det är ett steg framåt. Vi
ligger också i startgroparna för att utveckla
CHARM (Chalmers arbetsmarknadsdagar)
även för oss doktorander. CHARM är Europas
största arrangemang i sitt slag, där företag
och studerande möts för att diskutera jobb
och karriärmöjligheter. Att utveckla detta
medium för oss doktorander tror jag är en bra
väg för att i högre grad få näringslivet att
anställa tekniska licentiater och doktorer från
Chalmers”, säger Mattias till sist.

Forskning
Mål

Chalmers skall bedriva högkvalitativ forskning, som inom valda områden är världsledande, samt stimulera till ett effektivt och
innovativt utnyttjande av forskningsresultaten.
Vetenskaplig produktion

tala system, Datorsystemteknik, Fjärranalys,
Elmaskinteknik.
Nya professurer
Automation, Elektronikproduktion, Galenisk
farmaci, Logistik (donation), Integrerade transportsystem (donation).
Befordringar
Hållfasthetslära, Matematik, Matematisk statistik (två professurer), Datalogi, Trafiksäkerhet, Teknisk akustik, Uthålliga akvatiska system, Strömningslära (fr o m 1 januari 2000),
Flerfasströmning (fr o m 1 januari 2000).

Den vetenskapliga produktionen i form av
refereegranskade artiklar och konferensbidrag
publicerade i proceedings uppgick till 1650 artiklar under 1999. Till detta kommer 900 övriga
vetenskapliga rapporter, populärvetenskapliga
skrifter etc. Siffrorna ligger på samma nivå som
föregående år.

Dessutom rekryterades en konstnärlig professor i formlära.

Antalet lärare och doktorander ökar

Fler adjungerade professorer

Forsknings- och undervisningsvolymen ökar
och antalet lärare och forskare (inklusive Chalmers Lindholmen) uppgick i slutet av året till
närmare 900 personer (omräknat till heltid)
jämfört med 830 ett år tidigare. En stor del av
forskningen vid Chalmers utförs dessutom av
doktorander inom ramen för forskarutbildningen med handledning av seniora forskare.
Doktoranderna undervisar dessutom i grundutbildningen. Antalet doktorander med doktorandtjänst ökade under året med mer än 60
personer.

Den ökade samverkan med näringslivet har
bl a lett till att fler personer knutits till Chalmers som adjungerade professorer, dvs personer från näringslivet som på deltid medverkar
i såväl grundutbildningen som i forskarutbildningen och forskningen vid Chalmers. Under
1999 utsågs nio nya adjungerade professorer
inom följande områden:

Befordringsprocesserna fortsätter

– Radarfjärranalys

Chalmers kommer även i fortsättningen att ha
kvar befattningsnivån biträdande professor
och fortsatte därför under året att befordra
kvalificerade lärare till befattningar som biträdande professor respektive professor. Erfarenheterna är goda från att på detta sätt befordra
lärare som gjort goda insatser inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning.
Under 1999 befordrades tio docenter till biträdande professorer och tio biträdande professorer till professorer.
Chalmers beslutade i slutet av året att en
översyn skall göras av arbetsordningen för
undervisande och forskande personal. I detta
sammanhang skall även utformningen av hela
det akademiska karriärsystemet vid Chalmers
diskuteras.

– Fjärrvärmens systemteknik

Nya professurer

Under året beslutades att nya professorer
skulle rekryteras/utses inom följande områden:
Inom miljösatsningen
Miljösystemteknik, Global miljömätteknik,
Bärkraftig energi- och materialomsättning.
Återbesättningar
Polymera konstruktionsmaterial, Form och
teknik, Datorteknik med inriktning mot digi-

– Hydrogeologisk miljöteknik
– Ingenjörsgeologisk systemteknik
– Katalys
– Farmaceutisk yt- och kolloidkemi

– Inneklimatteknik
– Industriell fordonsteknik
– Fysik
Totalt hade Chalmers vid årets slut 31 adjungerade professorer, varav en kvinna. De flesta
adjungerade professorerna finns vid Sektionen
för väg- och vattenbyggnad.
Fler kvinnliga lärare/forskare

Den systematiska satsning som Chalmers sedan flera år tillbaka gjort på att öka antalet
kvinnliga doktorander och lärare har lett till att
antalet kvinnliga lärare nu börjat öka även på
nivåerna docent/biträdande professor/professor. Chalmers har t ex under året utsett tre nya
kvinnliga professorer (av totalt tjugo). Bland
annat har Chalmers tillsatt den s k Thamprofessuren i materialvetenskap, särskilt elektronmikroskopi. Antalet kvinnliga lärare bland de
nämnda lärarkategorierna ökade under året
från 17 till 21. Antalet kvinnliga forskarassistenter ökade samtidigt från 24 till 29. På några
års sikt kan man räkna med en ökad andel
kvinnor inom alla högre lärarkategorier vid
Chalmers.
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Göran Gustafssonpriset
Vid en ceremoni på Vetenskapsakademien i juni 1999 delades
Göran Gustafssonpriset ut för
tionde året i rad. Det prestigefyllda
priset tillfaller årligen 4-5 av de
främsta forskarna i landet och de
utses efter förslag från landets
universitet och högskolor.
Pristagarna får 100 000 kr i
personligt pris samt forskningsanslag på upp till en miljon kronor.
Bland årets fyra pristagare fanns
Chalmers-professorn Per Delsing,
som tilldelades 1 Mkr för sin
forskning om s k enelektronelektronik, dvs transport av
elektroner en och en genom
mycket små strukturer.

Biträdande professorer
Professorer

150 personer

100

50

0
1995

1996

1997 1998 1999

Antal professorer och biträdande
professorer vid Chalmers.

Teoretisk och
datorstödd materialfysik
Biomaterial
Supraledning

Strategiska områden
Forskning

Chalmers har under året utarbetat en forskningsstrategisk plan. Enligt denna plan skall
Chalmers satsa på utvecklingsområden som är
strategiskt viktiga i kombination med befintliga styrkeområden såväl vid teknisk som vid
medicinsk och matematisk-naturvetenskaplig
fakultet. Syftet är att inte enbart följa forskningsfronten utan att också aktivt bidra till att
flytta den framåt. De satsningsområden som
tas upp är:
– mikroteknologi,
– informationsteknologi,
– biovetenskap och
– forskningsområden som berör det
uthålliga samhället.

Polsk utmärkelse till
Chalmersprofessor
Varje år sedan 1987 utser den
polska Vetenskapsakademien en
pristagare till minne av professor
Dionizy Smolenski, som anses ha
lagt grunden till den polska forskningen inom förbrännings- och
explosionsförlopp. 1999 års
Dionizy Smolenski-medalj har
tilldelats professor emeritus Jerzy
Chomiak för hans framstående
forskningsinsatser.
Jerzy Chomiak tillträdde 1991 en
professur inom förbränningsmotorteknik på Chalmers och har
sedan dess bidragit till att det vid
Institutionen för termo- och fluiddynamik byggts upp ett förbränningsmotorlaboratorium av
världsklass. Detta har landets
fordons- och motorindustri nu stor
nytta av, eftersom forskningen
bedrivs i nära samarbete med
näringslivet. Den sista februari
1999 gick Jerzy Chomiak i
pension, men han fortsätter sitt
arbete vid institutionen på heltid
som professor emeritus.

Områdena är centrala och redan uttalade satsningsområden vid Chalmers och Göteborgs
universitet. Framförallt gäller detta biovetenskapen, det uthålliga samhället och delar av
informationsteknologin.
Mikroteknologi

Inom mikroteknologin har en mycket stor satsning påbörjats, manifesterad bl a i byggandet
av ett nytt mikroteknologiskt centrum vid
Chalmers, MC2. Basen för denna satsning utgörs framförallt av redan existerande, mycket
starka forskargrupper vid fysik- och elektrotekniksektionerna. I fokus för denna verksamhet står morgondagens mikro- och nanoteknologier med en mycket stark koppling till avancerade material, biovetenskap samt framtida
tillämpningar inom informationsteknologin.
Samtliga dessa områden uppvisar nya och
grundläggande forskningsutmaningar, men de
är också exempel på områden som har en
mycket stor utvecklingspotential för näringsliv, hälso- och sjukvård samt det övriga samhället.

inom telekommunikation, signal- och bildbehandling samt reglerteknik och automation.
Institutionens samarbete med andra institutioner inom högskolan samt med näringslivet är
centralt för det snabbt utvecklande kunskapsområdet. På samma sätt är samverkan inom
matematik och datavetenskap mycket viktig
för områdets utveckling. En översyn av grundutbildningen inom relevanta IT-områden har
påbörjats för att utveckla ett civilingenjörsprogram med mer mjukvaruinnehåll.
Informationsteknologin och dess tillämpningar kommer att påverka många andra ämnesområden. Inom bland annat produktutveckling och produktionsteknik kommer den
virtuella tekniken, som bygger på informationsteknologiska arbetsmetoder, att revolutionera stora delar av den svenska industriproduktionen. Kopplingar inom detta område
finns också till SSF-satsningarna PROPER och
E - PROPER inom produktionsteknik och
elektronikproduktion.
Delområdet elektronikproduktion, som utvecklats till ett självständigt område, har rönt
speciell uppmärksamhet under året med de tre
högskolorna Chalmers, Linköping/Norrköping
och KTH som huvudaktörer. Chalmers har bildat en ny avdelning inom området elektronikproduktion i samverkan med Institutet för
Verkstadsteknisk Forskning, där Chalmers
forskning och utbildning inom dessa delar för
närvarande bedrivs.

Andel kvinnor 1996

Andel kvinnor 1999
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Informationsteknologi

Informationsteknologi är ett samlingsbegrepp
för flera vetenskapliga discipliner. Vid Sektionen för elektro- och datorteknik finns institutioner med en omfattande forskning som är
fundamental inom informationsteknologin.
Den nybildade storinstitutionen Signaler och
system innehåller flera av dessa verksamheter
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Materialkonsortier
vid Chalmers

Under treårsperioden 1997-99 har Chalmers utsett 37 nya professorer varav 5 kvinnor.
Det motsvarar en andel på 14 procent och
Chalmers uppfyller därmed med stor marginal
det av regeringen uppställda jämställdhetsmålet för professorer, dvs att minst 6 procent
av de nya professorerna vid Chalmers under
perioden skulle vara kvinnor.

Andel kvinnor inom utbildning och forskning på
Chalmers 1999 jämfört med 1996. Siffrorna på
staplarna anger antal kvinnor för respektive år.

Chalmers är värd för ett nystartat strategiskt program (SSF ) i flerfasströmning och
medverkar dessutom i det nya programmet
Kemisk processtyrning med tillämpningar
inom bioteknik, livsmedelsteknik, och kemisk
miljövänlig processteknik. I båda programmen
har informationsteknologi stor betydelse för
metodutveckling.
Inom matematik och stokastik har områden
som bioinformatik och matematisk modellering och simulering utvecklats. Här finns helt
nya möjligheter att studera komplexa förlopp,
såväl inom tekniska som samhällsvetenskapliga områden. Inom det snabbt framväxande
området design förenas traditionella teknikområden med designmetodik från arkitektur
och industridesign. Tillämpningar finns inom
flera teknikområden och är redan ett inslag i
grundutbildning och olika forskningsprojekt.
Biovetenskap

Inom biovetenskap har biologi och medicin
närmat sig ingenjörsvetenskapliga discipliner.
Utvecklingen har i första hand gått mot den
molekylära nivån, vilket gör att sammansmältningen av fysikaliska metoder, kemi, mikroelektronik samt andra mikroteknologier och
biologi ger ett mycket stort tillskott av kunskap
för att förstå och tolka de processer som försiggår i celler och organismer. Ett omfattande
inventeringsarbete har genomförts för att kartlägga befintliga kompetenser och styrkeområden inom biovetenskapen. Därutöver har
förslag på projekt- och satsningsområden samlats in från såväl teknisk fakultet som medicinsk och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Näringslivet har också deltagit i denna inventering och kartlagt sitt långsiktiga utvecklingsbehov. Sammanfattningsvis täcker dessa
förslag områdena ”Tissue engineering”, ”Biomolekylär struktur och funktion”, ”Nanobiologi”, ”Bioteknologi”, ”Bioinformatik” och
”Från gen till produkt”. Bland dessa forskningsområden kommer högst tre att väljas för
en långsiktig strategisk satsning. Chalmers biovetenskapliga satsning görs i samverkan med
Göteborgs universitet och kommer att beslutas under våren 2000.
Området bioinformatiks centrala ställning,
när det gäller att hantera stora datamängder
och komplexa system, har lett till att utvecklingen inom det området redan har påbörjats
genom ett samarbete inom forskning och forskarutbildning mellan Matematisk statistik,
Molekylär biologi och Genetik. Samarbete
med Stiftelsen för Strategisk Forskning pågår
också redan i detta program.

Nationella kompetenscentra vid Chalmers
finansierade av NUTEK respektive STEM
Chalmers centrum för höghastighetsteknologi (CHACH)
Kompetenscentrum i järnvägsmekanik (CHARMEC)
Kompetenscentrum i produktrelaterad miljöanalys (CPM)
Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik (CERC)
Kompetenscentrum i högtemperaturkorrosion (HTC)
Kompetenscentrum i katalys (KCK)
Konsortiet gasturbincentrum (GTC) – delat med KTH och LTH
Forskningsprogram där Chalmers är värdorganisation
finansierade av MISTRA
Uthålligt byggande
Urban Water Management
Ljudlandskap för bättre hälsa
MISTRA-program i vilket Chalmers deltar
Batterier och bränsleceller
Centrum finansierat av Teknikbrostiftelsen i Göteborg
Swedish Center of Excellence and Innovation in Functional Foods (SCEIFF)
Forskarskolor vid Chalmers finansierade
av företag och KK-stiftelsen
FENIX – framtida företagsledare
MARCHAL – materialvetenskap
Forskningsprogram där Chalmers är värd
finansierade av SSF
Bioinformatik
Elektronikproduktion (E-PROPER)
Farkoststrukturer (IVS)
Flerfasströmning
Högfrekvenselektronik
Kvantkomponenter och nanovetenskap
Materialforskarskolan med delprogrammen Biokompatibla
material, Polymera konstruktionsmaterial och Elektrisk utomhusisolation
Nationellt nätverk i tillämpad matematik (NTM)
Nukleinsyraforskning
Produktionsteknik (PROPER)
SSF-program där Chalmers deltar
Biomedicinska forskarskolan i Göteborg (GGBS)
Centre in Combustion Science and Technology (CeCoST)
Energisystem
Engineering Design Research and Education (ENDREA)
Forest Products Industry Research College (FPIRC)
Fotonik
Integrerade elektroniksystem
Kemisk processdesign och reglering (CPDC)
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)
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Nationella Centret för Functional Foods
(livsmedel med vetenskapligt dokumenterade
gynnsamma effekter på hälsa och välbefinnande) bildades under året i samverkan med
Göteborgs universitet för att utveckla ny kunskap baserad på forskning vid teknisk, naturvetenskaplig och medicinsk fakultet. Verksamheten har starkt samband med den ökade kunskapen om de biokemiska processerna i celler
och organismer som vi får från den moderna
biovetenskapen. Utvecklingen av functional
foods utgör ett teknikgenombrott för livsmedelsindustrin, som är Sveriges näst största industrigren. Den svenska livsmedelsbranschens internationella konkurrenskraft har stor potential att stärkas genom utveckling av innovativa
produkter med unika egenskaper.
Det uthålliga samhället

Albert Wallins pris till
chalmersforskare
Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg delar varje år
ut ett vetenskapligt pris, Albert
Wallins pris, till en särskilt framstående yngre forskare. För 1999
tillföll priset tekn dr Susanne
Aalto-Bergman, som är forskarassistent vid Onsala Rymdobservatorium. Hon fick det för sin framstående astronomiska forskning
särskilt inom området extragalaktiska molekylmoln, dvs hur
molekyler växelverkar och deltar i
skapande- och förintelseprocesser
av galaxer i världsrymden.

Offentliga
stiftelser 7 %

Det uthålliga samhället är ett område som
också omfattar flera discipliner. Den största
satsningen görs inom ett område med samlingsnamnet miljösystemteknik. Den syftar till
att bygga upp sex nya forskningsgrupper med
professurer inom olika delar av Chalmers. Tre
av dessa har utlysts under året. Inom dessa
forskningsområden täcks frågeställningar
kring uthållig samhällsutveckling i trafik- och
transportsystem, resurs- och energihushållning, livscykelanalyser för använda material,
mätteknik och miljövänlig processteknik.
Även annan forskning inom Chalmers är direkt relaterad till studiet av miljöeffekter och
uthålligt samhällsbyggande.
Ett av MISTRA finansierat program i akustik med namnet ”Ljudlandskap för bättre
hälsa” har startat under året. Medverkande i
detta program är förutom akustik vid Chalmers, institutionerna för miljömedicin vid
Göteborgs universitet och Karolinska institutet.

Ekonomiskt resultat

Resultatet efter finansiella poster, inklusive
Chalmers Lindholmen, uppgår för 1999 till –1
Mkr vilket är en försämring med 15 Mkr jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgår till 9 (21) Mkr. Det minskade resultatet
beror till stor del på den omstrukturering som
pågår inom forskningen, med stora investeringar i nya forskningsområden och svårighet
att finansiera vissa andra forskningsområden.
Rörelseintäkterna har ökat med 13 procent
jämfört med föregående år. Ökningen ligger
främst på intäkter från Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola samt från de offentliga
stiftelserna.
Även de statliga intäkterna ökar, främst
från Energimyndigheten. Bidrag från EU har
ökat något under året och uppgår till 35 (32)
Mkr. Den statligt finansierade forskning och
forskarutbildningens andel utgör ca 58 procent
av rörelseintäkterna och har minskat med sex
procentenheter jämfört med föregående år. ◆

De största forskningsfinansiärerna
1999 1998 1997 95/96

(Mkr)

Utbildningsdep. 347

345

334

353

192

95

53

17

NUTEK

87

95

121

111

SSF

69

56

40

NFR

61

56

52

47

TFR

50

47

51

48
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35

32

31

12

STEM

31

BFR

21

24

23

21

Volvo

17

Wallenbergstift.

12

34

5

Chalmers stift.

Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola

EU 3 %

Forskarutbildning och forskning
Övrigt
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Företag mfl
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28 %
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345
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151

150

116

99

92

71

45

0

EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers tekn. högs.
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1998

Övriga statliga bidrag

Offentliga stiftelsebidrag

Rörelseintäkterna 1999 uppgick till 1245 Mkr.
De totala intäkterna uppgick till 1249 Mkr.

1999

Övrigt
Summa rörelseintäkter

35

32

31

12

192

95

53

17

83

88

75

50

1 245

1 100

984

840

Forskning + entreprenörskap
= framtidsföretag
Chalmers var tidigt ute med olika stöd- och
samverkansformer för att kunna utveckla och
föra ut resultat från forskningen. Högskolan kan
inte själv kommersialisera olika upptäckter men
har under åren byggt upp ett helt system för att
möjliggöra att innovationer som springer ur
högskolans forskning på olika sätt kan stödjas i
fortsatt utveckling.

som är centrum för olika groddföretag som såtts
på Chalmers. Vi har även haft hjälp med
riskkapital, där t ex Chalmersinvest gått in som
delägare i företaget”, berättar Anna och fortsätter:
”Det underlättar också på alla sätt i vårt dagliga
arbete. Rent praktiskt innebär det att vi är
anslutna till en fungerande infrastruktur och att vi
har nära till de forskargrupper vi samarbetar med.”

Ett exempel på detta är företaget Q-Sense AB,
som grundades 1996 av en grupp forskare vid
Institutionen för tillämpad fysik och som baserar
sin verksamhet på forskning som under många
år bedrevs på Chalmers under professor Bengt
Kasemo. Man hade funnit ett helt nytt sätt att
kombinera två parametrar hos kvartskristall för
att mäta mycket små massor, t ex atomlager i
vätskor. Genom att mäta avklingningsfaktor och
frekvens blev det möjligt att analysera hela
kedjan av reaktioner som sker när en ny
substans kommer i kontakt med ytan på en
kvartskristall. Tekniken kallas QCM-D (Quartz
Crystal Microbalance and Dissipation).

I sitt arbete med att omsätta den patenterade
sensorteknologin till färdig produkt har Q-Sense
även samarbetspartners utanför Chalmers, såväl
företag som universitet och högskolor i Göteborg,
Linköping, Umeå och Lund. ”Men det som kanske
betyder mest är Chalmers roll som dörröppnare.
Vår nära koppling till högskolan ger oss
automatiskt en större trovärdighet. Vi behöver inte
hela tiden förklara och bevisa hur ett litet, ungt
bolag med 12 anställda kan ägna sig åt
högteknologisk spetsforskning”, säger Anna.

Som verkställande direktör i bolaget anställdes
1997 Anna Weiner, som då gått ut Chalmers
Entreprenörsskola och som i sitt examensarbete
arbetat med Q-Sense affärsplan. Vad anser hon
att kopplingen till Chalmers har betytt för
företaget? ”Det har betytt oerhört mycket, på
många olika plan. Till att börja med så baseras
hela företaget och affärsidén på forskning som
bedrivits på Chalmers. Rent geografiskt är vi
också kopplade till Chalmers, eftersom
företaget är lokaliserat till det nya Stena Center,

Forskning

Hur pass intressant är den här teknologin ni
jobbar med? ”Vi har ingen direkt konkurrent idag
och teknologin är patenterad, så vi har ett
försprång som vi ska ta tillvara. Efter att ha jobbat
med utveckling av produkten ända sedan
företaget startade är vi nu framme med en färdig
produkt – ett analysinstrument som redan finns
utplacerat i sex länder, bl a i USA, England och
Frankrike. Den här typen av forskningsinstrument
är inte billiga. Priset ligger på sexsiffriga belopp
och vi bedömer att marknadspotentialen ligger på
flera tusen instrument, så totalt sett kan det röra
sig om en miljardmarknad”, avslutar Anna Weiner
vårt samtal.

Forskningen vid Oorganisk
miljökemi är inriktad på grundläggande aspekter av korrosionsförloppet, till exempel de ytreaktioner som sker när material
exponeras för fuktig luft som
innehåller olika föroreningar.
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Avancerad fortbildning
för chefer
CHAMPS (Chalmers Advanced
Management Programs) startade
1989 och organiserar chefs- och
ledarprogram för teknikrelaterade
företag som Ericsson, Telia, ABB,
Volvo, Nokia, Perstorp, Akzo Nobel
och Electrolux. I juli 1999 tillträdde
Martin Edlund som ny VD för
CHAMPS. Själv har han en bakgrund från Teknisk fysik vid
Chalmers. Efter en tid vid Siemens
centrala forskning återvände han till
Chalmers och doktorerande vid Isektionen. Vad tror han om
CHAMPS framtid? ”Det är viktigt att
vi finns och utvecklas inom
Chalmers-sfären. Chalmers har ett
starkt namn som jag tror vi kan
utnyttja mer och bättre än hittills.
Närheten till Chalmers gör också att
vi står närmare tekniken än andra
ledarutvecklings- och kompetensutvecklingsföretag. Det gör oss
unika och det ska vi dra fördel av”,
säger han och fortsätter: ”Vi ska
vidareutveckla kunskapsinnehållet i
våra program för att spegla de nya
utmaningar som industrin står inför.
Nya former för att förmedla vår
kunskap innebär effektivare lärande
baserat på exempelvis simuleringar,
rollspel och färdighetsträning i
samspel med de företag som är
våra kunder. Vi tar också tillvara nya
tekniska möjligheter för att förmedla kunskap, t ex Internet. Här är
kopplingen till Chalmers av stort
värde där vi kan utveckla nya
koncept i samverkan med andra,
t ex Choice som arbetar med
datorbaserad distansutbildning för
industribehov.”
”Jag vill också få en ökad mix av
nationaliteter, kulturer och typer av
företag bland våra kunder. Det finns
mycket att vinna på ökad internationalisering och större mångfald”,
säger Martin. Hur kommer då
CHAMPS att gestalta sig om säg
tre år? ”Vi kommer att ha mer än
fördubblat vår omsättning och vårt
överskott. Därmed har vår möjlighet
att finansiera forskning vid
Chalmers ökat substantiellt. Statens
roll som finansiär minskar och då
blir det de universitet som kan värna
sin ekonomi som kan behålla en
forskning och grundutbildning i
toppklass. I det sammanhanget tror
jag CHAMPS med sin fria ställning
kan vara en nyttig och initierande
satellit inom Chalmers-sfären”,
filosoferar Martin avslutningsvis.

Fortbildning
Chalmers har under 1999 genomfört en rad
kurser och längre program som är speciellt
utformade för yrkesverksamma. Omsättningen i dessa program var under året 35 Mkr
(39 Mkr). Drygt 75 procent av volymen är kommersiellt baserade utbildningar för näringslivet, s k avgiftsfinansierad fortbildning, medan
resterande är avgiftsfria kurser, vilka är statligt
finansierade.
CHAMPS (Chalmers Advanced Management Programs) erbjuder kvalificerad kompetensutveckling för ledare inom teknikbaserad
industri och har under året tagit fram ett utökat öppet programutbud som ett komplement
till den företagsanpassade programportfölj
som redan finns. CHAMPS kompetensbas utgörs av fakulteten vid Chalmers och ett omfattande nätverk av professorer vid ledande universitet i Europa, Japan och USA. Programmen genomförs i Sverige och i de mest aktuella
tillväxtregionerna i världen. I juni 1999 tillträdde Martin Edlund från Institutionen för
innovationsteknik som ny VD för CHAMPS.
Chalmers Lindholmen har under det
gångna året gjort en satsning på att med ett
samlat helhetsgrepp möta företagens behov av
kompetensutveckling. Satsningen görs i form
av en industrihögskola som ska utveckla utbildningsprogram och kurser i nära samverkan
med näringslivet. Satsningen har rönt stort intresse. Under 1999 har avtal ingåtts om utbildningsuppdrag motsvarande en omsättning på
6,5 Mkr, bl a har ett intensivt samarbete inletts
med en av Volvo Personvagnars avdelningar.

Choice (Chalmers Open Industry Courses
in Engineering) har utvecklat ett koncept för
dator- och Internetstödd distansutbildning för
industriverksamma ingenjörer och har under
året erbjudit flera kurser inom ramen för ”Signaler och system”. Omfattningen motsvarar två
helårsstuderande.
V-sektionen vid Chalmers erbjöd, inom ramen för SIDAs International Training Program,
tre månadslånga utbildningar i grundvatten,
VA-teknik och avfallshantering för civilingenjörer verksamma i utvecklingsländer.
Skandinavisk Företagsutbildning AB gav
under 1999, i samarbete med Chalmers, sju
veckolånga kurser inom ingenjörsvetenskapliga specialistområden.
De avgiftsfria programmen omfattade bl a
sju fortbildningslinjer, vilka attraherade 199
personer som studerade 20-40 poäng under ett
år. Dessutom arrangerade Chalmers Lindholmen under året tretton 3-5 poängs kurser inom
industriella tillämpningsområden.
En projektgrupp har utrett förutsättningarna för att på kommersiella grunder åstadkomma en kraftig volymökning av Chalmers
utbud av kompetensutvecklingsprogram för
industribehov. Förutsättningarna på såväl den
svenska som den internationella utbildningsmarknaden har analyserats och möjligheterna
för Chalmers att etablera sig som en ledande
aktör har bedömts som mycket stora. ◆

Fortbildning totalt ca 35 Mkr
Avgiftsfinansierad fortbildning (Mkr)
CHAMPS, Technology Management

12

Chalmers Lindholmen, Industrihögskola m m

3,5

V-sektionen, vattenteknik för utvecklingsländer
Chalmers Industriteknik, uppdragsutbildningar

1,5

Choice, Internetbaserade program

0,5

Sjöbefälsskolan, diverse kurser för sjöbefäl

1,5

Övrigt
Summa

22

4

4
27

Avgiftsfri fortbildning
Fortbildningslinjer

5

Kurser inom industriella
tillämpningsområden

1

Enstaka kurser ur ordinarie
utbildningsprogram

2

Summa

8

Systematiskt
förbättringsarbete
En beredning har under året arbetat med att
skapa en gemensam plattform för det fortsatta
förbättringsarbetet inom hela högskolan. Ett
förslag till kvalitetsprogram som bygger på ansvar och initiativ i verksamhetens omedelbara
närhet har lagts fram. Det har under året blivit tydligt att det behövs ökade kunskaper om
hur olika instrument kan användas för att kontinuerligt förbättra verksamheten.
Grundutbildningen

För utbildningsprogrammen har främst de
rutinmässiga återkopplingarna förfinats. I normalfallet används studieresultat kompletterat
med intervjuer och enkäter. Attitydundersökningar bland studenter genomförs ännu sparsamt, men förekommer som ett resultat av
identifierade brister, framför allt på programnivå.
SELMA (Självständighet, Examination, Lärarens förmåga, Mål, Arbetsbelastning) är en
metod där uppföljning och förbättring bygger
på underlag från studentenkäter och lärarintervjuer. Synpunkterna sammanfattas i två
dokument som cirkuleras bland lärare och studenter varefter ett konsensusdokument arbetas fram, som får ligga till grund för förändringsarbetet. De föreslagna åtgärderna får därigenom ökad trovärdighet och blir därför lätta att
genomföra. Metoden, som har tillämpats i tre
år på programmet Applied Environmental
Measurement Techniques, har utvärderats under 1999, vilket bl a lett till att systematiken i
metoden vidareutvecklats.
Ett annat exempel är försöket med ’loggbok’ som gjorts i en materialkurs. Idén är att
studenterna löpande för en journal där problem och förslag till lösning dokumenteras.
Med journalerna som grund blir det enklare att
följa effekten av undervisningen.
Kursutvärderingsinstrumentet har belysts i
ett projekt under ledning av vicerektor för
utbildningsfrågor. Det ledde till ett policybeslut 1999, varefter återstår att utforma nya
riktlinjer för hur och när kursutvärdering skall
användas och hur de skall kopplas till bedömning av hela utbildningsprogram.

Masterprogrammen

Inom de internationella masterprogrammen
fortsätter de kontinuerliga kvalitetsseminarierna, som ger god vägledning i förbättringsarbetet. Masterprogrammen utvärderades i en
work-shop 1998. Den utvärderingen har under
1999 utgjort grunden till ett kvalitetsprojekt
drivet av studenter och f d studenter i programmen. Projektets huvudresultat är att målformulering och uppföljning behöver stärkas. Ett
antal förbättringsförslag har presenterats som
kommer att hanteras vidare vid seminarierna.

Kvalitet

Chalmers Lindholmen

På Chalmers Lindholmen har det TQM-inspirerade anslaget mynnat ut i ett nytt sätt att arbeta. Under våren 1999 gjordes en genomgång
som gav underlag för olika förbättringsåtgärder. Inom Chalmers Lindholmen diskuteras bland annat hur ”Balanced score cards” kan
användas för uppföljning i utbildningsprogrammen. Intresse för det verktyget finns bl a
också på programmet för Industriell ekonomi.
Forskarutbildningen

Kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen har
vidareutvecklats i forskarskolorna, inom vars
ram förutsättningarna ökar för en strukturerad
utbildning, ett vidgat och förbättrat kursutbud
samt gemensam seminarieverksamhet.
Kvalitetsarbetet har också fokuserats på
handledningen och att studieplanering och regelbunden uppföljning skall fungera för alla
doktorander.
De administrativa rutinerna kring forskarutbildningen har setts över bl a vid en processanalys som genomförts vid Sektionen för
elektro- och datorteknik. En plan för hur dessa
erfarenheter skall kunna tas tillvara vid övriga
sektioner har tagits fram. ◆
Kvalitet behöver kvantifieras för att
kunna styras. Här mäts topografin på
ett kugghjul med en mätupplösning i
vertikalled av 4 nm.
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Växelverkan
med samhället
Chalmers i omvärlden

Former för näringslivssamverkan
och innovationsverksamhet
Forskningssamverkan
Samverkansforskning

Mål

Chalmers ska utveckla kunskap och teknik på
ett sådant sätt att det gagnar ett mänskligt och
hållbart samhälle. I arbetet ingår att påverka
allmänhetens attityd i samma riktning.
Chalmers ska ständigt stimulera till och
skapa nya fora för ökad samverkan med det
omgivande samhället och bidra till att forskningsresultaten nyttjas effektivt och innovativt.

Uppdragsforskning
EU-forskningsprojekt

Chalmers i vetenskapssamhället

Nationella kompetenscentra

Chalmers roll i vetenskapssamhället är att
aktivt bidra till en kvalitativt välrenommerad
kunskapsbildning i de discipliner där högskolan bedriver forskning och undervisning. Bedömningen av verksamhetens kvalitet sker
främst i det internationella utbytet, där Chalmers forskare blir inbjudna till andra universitet och där forskare från andra universitet och
högskolor deltar i det vetenskapliga arbetet vid
Chalmers.
Inom både grundutbildning och forskning
sker ett omfattande internationellt utbyte.
Chalmers strävar efter att få omfattningen att
öka genom särskilda stödåtgärder. Doktorander erbjuds ekonomiskt stöd vid längre vistelse
vid utländskt universitet under forskarutbildningen och studentutbyten underlättas med
speciella utbytesprogram och masterkurser.
Bevis på uppskattning för insatser i vetenskapssamhället och vetenskapliga framgångar
har under året kommit flera forskare vid Chalmers till del i form av priser och utmärkelser:
– förre rektorn Anders Sjöberg har tilldelats
utmärkelsen Socii et amicii av GU

Fordonstekniska/flygtekniska
programmen etc
Industridoktorander
Adjungerade professorer
Stöd till industriell förnyelse
Teknikanalyser för hela eller
delar av ett företag
Trouble-shooting
Teknikkoncept för
nya produktfamiljer
Industridoktorander och
kompetensutveckling
för yrkesverksamma
Teknikparker, olika typer
Avhandlingar etc
Examensarbeten
Licentiatuppsatser
Doktorsavhandlingar
Innovationsverksamhet
Patent och mönsterskydd
Start och utveckling av
högteknologiska groddföretag
Sådd- och riskkapitalfunktion
Information till företag
Om forskningsresultaten
Om den globala
teknikutvecklingen
Teknikråd för stora och
små företag
Svar på korta frågor

– professor Jerzy Chomiak har av polska
vetenskapsakademien tilldelats 1999 års
Dionizy Smolenski-medalj
– professor em Ingvar Lindgren vid den
gemensamma fysikinstitutionen har
tilldelats Ilis Quorum
– professor Per Delsing har tilldelats Göran
Gustafsson priset för sina insatser i fysik
– Tekn dr Susanne Alto-Bergman har fått
Albert Wallins pris.
Professorerna Tord Claesons och Bengt Nordéns insatser i Nobelkommittén och tidigare
vicerektorn Lena Torells roll som forsknings24

direktör inom Joint Reseach Centers, EUkommissionens gemensamma resurs i Bryssel,
är andra exempel på hur Chalmers och dess
medarbetare engagerar sig i vetenskapssamhället.
Chalmers samverkan
med Göteborgs universitet

Göteborgs universitet är Chalmers viktigaste
samarbetspartner. Flera institutioner såsom
fysik, kemi, matematik och datavetenskap har
varit gemensamma under lång tid. Detta har
lett till starka vetenskapliga miljöer, vilka
också attraherat internationellt erkända forskare. Under det senaste året har flera samarbetsprojekt drivits som ytterligare binder samman fakulteterna vid Chalmers och GU. Exempel på sådana utvecklingsområden är miljövetenskap, bioteknik, informationsteknologi
och dess tillämpningar samt design.
Inom bioinformatiken kombineras matematik, datalogi och informationsteknologi med
molekylärbiologi för att hantera stora datamängder och komplexa system.
De gränsöverskridande projekten inom
designområdet är särskilt intresseväckande.
Där kopplas traditionell teknik och tillämpningar av informationsteknologi med konst
och formgivning. Millennieprojektet Tidsdokumentet är ett sådant nyskapande samarbete mellan humaniora, teknik och design, där
forskare samlades i ett unikt projekt vars resultat nu kan beskådas i stadens centrum.
En storsatsning har under året påbörjats för
att gemensamt skapa en IT-högskola. Den skall
erbjuda en treårig utbildning med ett integrerat utbildningsprogram från både GU och
Chalmers, där flera delar av de redan existerande utbildningarna kommer att ingå. Den
treåriga basutbildningen skall kunna byggas på
med upp till två års profilutbildning. Den vetenskapliga plattformen för IT-högskolan skall
utgöras av en IT-akademi med institutioner
som skall svara för grundläggande kunskapsutveckling i informationsteknologi samt applikationer inom ett mycket brett vetenskapligt
område. IT-högskolan förväntas bli placerad på
Lindholmen-området på norra älvstranden.

Samverkan mellan högskolor

Samverkan mellan tekniska fakulteter vid
olika högskolor är ett annat exempel på utveckling inom vetenskapssamhället där enskilda forskargrupper i nätverk formar samverkansprogram med andra forskargrupper under
ledning av särskilt tillsatta styrgrupper, där
också näringslivsföreträdare deltar i prioritering och profilering av forskningsprojekten.
Denna utveckling har till syfte att bättre utnyttja den sammanlagda vetenskapliga kompetensen genom att bilda överkritiska forskningsgrupper i universitet och högskolor. Nationella forskningsstiftelser har stor betydelse
för att stimulera denna utveckling.
Under föregående år startades forskningsprojekt vid högskolorna i Borås och Halmstad
samt vid universitetet i Karlstad inom ramen
för en tvåårig satsning från Chalmers på att
utveckla den regionala samverkan. I Borås och
Karlstad gick projekten under 1999 in på sitt
andra år med fortsatt tonvikt på textilteknologi
respektive skogsindustriell teknik. Under sommaren påbörjades ett tvåårigt program i
Skövde, där hela satsningen, 5 Mkr per år, går
till ämnesområdet materialmekanik i samverkan med Hållfasthetslära vid Chalmers. Totalramen för Chalmers 2-åriga satsning är 60 Mkr.
Västsvenska Rektorsgruppen (Chalmers,
Göteborgs universitet, Karlstad, Trollhättan/
Uddevalla, Borås, Skövde, Jönköping, Chalmers Lindholmen, Halmstad, Nordiska Hälsovårdshögskolan och SLU Skara) beslutade under 1999 att utveckla och fördjupa sitt samarbete under rubriken ”Det västsvenska Universitetssamarbetet” (VUS). Ordförande i Västsvenska Rektorsgruppen är Chalmers förre
rektor, professor Anders Sjöberg, som även har
uppgiften att leda VUS verksamhet. Syftet med
VUS är att stärka högskoleverksamheten i
Västsverige för att därigenom bättre kunna
tjäna studenter, vetenskapssamhället, näringslivet samt den offentliga sektorn och samhället i övrigt.
Chalmers och allmänheten

Chalmers varumärke är starkt. Omvärldens
intresse för Chalmers ökar ständigt, vilket bl a
kan mätas i ett ökat antal spaltmeter i tidningar
och tidskrifter, minuter i radio och TV samt
besökare till debatter och evenemang. Chalmers aktiva och kompetenta forskare stöds i
målet att populärvetenskapligt nå allmänheten
med sin kunskap. Flera forskningsområden
uppmärksammades under våren av en intresserad allmänhet i en serie korta, populärt utformade inslag i Radio City.

Två debatter i serien ”Korsdrag på Chalmers”, den ena om mobiltelefoner och den
andra om genteknik, följdes upp av media på
både förstasidor och i fortsatta mediadebatter.
Med ett stort mått av chalmersk inblandning, både som huvudman och aktör, befäste
Göteborgs Internationella Vetenskapsfestival
sin ställning som vetenskapsfestivalen framför
andra i landet.
Samma målgrupp som Vetenskapsfestivalen, dvs allmänheten och i synnerhet barn
och ungdom, har det nya kunskapsföretaget Kworld. I kraft av en egen TV-kanal, en nätportal
och övrig produktion av utbildningsmaterial
vill företaget bidra till att höja och vitalisera
kunskapsnivån i landet. Chalmers gick under
året in som kunskapspartner i K-world för att
i samverkan med företaget kunna producera
fortbildning inom våra områden teknik och naturvetenskap. Tillsammans påbörjade vi arbetet med att marknadsföra verksamheten.
Arbetet med att uppmärksamma ungdomar
på möjligheten att ägna sig åt teknik och naturvetenskap är viktigt både för Chalmers och
samhället. Under året satsades särskilda resurser på detta i samband med Chalmers studentrekrytering. En uppföljning visade att kampanjen verkligen nådde stora delar av målgruppen
i hela landet. Närmare 90 procent av gruppen
möjliga studenter uppmärksammade budskapet från Chalmers.
Under det gångna året knöts även en presssekreterare till informationsarbetet för att höja
kvaliteten på kontakterna med media. Ambitionen är att sätta djupare spår i media på riksplanet och internationellt.
Chalmers på Internet

Chalmers har under flera år uppmärksammats
för sitt informationsarbete på Internet. Under
året som gick inbjöds Chalmers att hålla i en
work-shop om interninformation på Internet
vid en konferens anordnad på Island av det
nordiska nätverket för informatörer inom akademien. Under året har kraft lagts på att
kvalitetshöja och öka informationen som når
omvärlden via Internet. De adekvata delarna
av Chalmers nyheter på det interna nätet läggs
numera ut externt. Nya strukturer och tjänster
har också skapats för att stödja den elektroniska informationsspridningen. I samband med
att webb-policyn för både högskolan och
teknologerna reviderades, fattades beslut om
att inrätta ett webbråd med syfte att ha en rådgivande roll samt utgöra erfarenhetsbank,
bland annat kring icke önskvärd information
på Chalmers webbsidor.
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Chalmers i omvärlden

Gynnare och vän
Chalmers förre rektor Anders
Sjöberg har av styrelsen för
Göteborgs universitet utsetts till
en av universitetets ”socii et amici”
(gynnare och vän). Utmärkelsen
tilldelas sedan 1954 enskilda
personer som i sin verksamhet
gjort universitetet tjänster.
Under Anders Sjöbergs år som
rektor fördjupades samarbetet
mellan universitetet och Chalmers
på ett mycket konstruktivt sätt, bl a
främjades samarbetet mellan olika
vetenskapliga områden och flera
ämnen vid universitetet gavs ökat
utrymme inom utbildningen på
Chalmers.
Anders Sjöberg har också värnat
om en samsyn för att bl a manifestera Göteborg som en studentoch kunskapsstad, exempelvis vid
initieringen av den Internationella
Vetenskapsfestivalen. Helhetssyn
och samarbete har också präglat
hans engagemang för högskolorna
i Västsverige.
Silvermedaljen som är förknippad
med utmärkelsen delas ut vid
universitetets doktorspromotion.

som bidrag till tillämpad forskning. Härtill
kommer forskningsbidrag från EU för näringslivsinriktade forskningsprojekt tillsammans
med näringslivet på 35 Mkr.
Inom ramen för de totalt 87 Mkr som 1999
var Chalmers intäkter från NUTEK ingick bidrag till sex nationella kompetenscentra samt
bidrag till projekt inom de fordonstekniska och
flygtekniska programmen. Chalmers har sedan
fem år sex nationella kompetenscentra som
finansieras till 1/3 av NUTEK eller STEM, 1/3 av
Chalmers och 1/3 av deltagande ca 50 industriföretag. I dessa kompetenscentra samexisterar
inomvetenskapligt driven forskning med industrins behovsdrivna forskning.
Göteborgs kommunalråd
Göran Johansson gav
Chalmers vetenskapliga
föreläsningar stort beröm på
den lyckade ”Kinaveckan” i
Shanghai i mars 1999.
Foto Åsa Dahlgren.

Chalmers i österled

Teknikparksverksamheten

Årets största satsning i samverkan med Göteborgs region och dess näringsliv var en ”promotion”-vecka under mars månad 1999 i Göteborgs vänort Shanghai, Kina. Projektet var
nationellt och gick under namnet ”Sweden
goes to China”. Det hade lockat tunga delar av
det svenska näringslivet i samverkan med
motsvarande representanter inom kultur och
sport. I samarbete med Göteborgs universitet
och delar av näringslivet stod Chalmers för
mycket välbesökta och uppskattade vetenskapliga seminarier inom områdena IT, miljö,
stadsplanering och arkitektur. Viktiga akademiska kontakter knöts till följd av evenemanget.

Dotterbolag och stiftelser som Chalmers har
skapat, ensamt eller i samverkan med regionala aktörer, driver tre teknikparker med helt
olika karaktärer:
– Chalmers Teknikpark på Chalmers
huvudcampus är främst avsedd för
forskningsavdelningar vid större företag
som Volvo, Ericsson, SKF, Celsius och
Telia. Cirka 400 personer, varav 80
doktorer, är verksamma vid Chalmers
Teknikpark.

Samverkan med
företag utanför Sverige

Chalmers största forskningssamverkan med
företag och företagsavdelningar med hemvist
utanför Sverige utgjordes av samverkan med
240 europeiska företag inom ramen för treårsprojekt inom EUs forskningsprogram. Antalet
kommersiella forsknings- och utredningsuppdrag som finansieras av företag i utlandet är
långsamt ökande. För Chalmers-gruppen stod
dessa uppdrag för 7 Mkr av intäkterna 1999.
Inom ramen för två EU-projekt inom programmet INNOVATION har Chalmers arbetat
för att sprida kännedom om forskningsresultat
från Chalmers till mindre och medelstora företag i Europa.
Samverkan med större och
högteknologiska företag
Fyra hedersdoktorer promoverades den 7 maj. Från vänster
syns professor Boris Alexandrovitj
Sevastjanov, konstnär Monica
Sand, professor John Heywood
och Gert Wingårdh, arkitekt.

Chalmers näringslivssamverkan finansieras av
näringslivet, men också av offentliga medel.
Under 1999 hade Chalmers-gruppen ett ekonomiskt inflöde på 127 Mkr från näringslivet
för forsknings- och utredningsuppdrag, kompetensutveckling av yrkesverksamma samt
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– Chalmers Innovation driver Stena Center
på Chalmers huvudcampus. Stena Center
är avsett för nystartade högteknologiska
groddföretag. I slutet av 1999 fanns vid
Stena Center ett tjugotal groddföretag
med ett uppskattat marknadsvärde på
300 Mkr.
– Under 1999 bildade Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola och Göteborgs
Kommun Chalmers Lindholmen
Teknikpark AB. Detta bolag skall planera
för och marknadsföra en ny teknikpark på
Lindholmen, främst för företag och
avdelningar vid större företag som
bedriver avancerad teknisk utveckling.
Teknikstöd till mindre
och medelstora företag

Chalmers fortsatte under året sin teknikrådgivning till mindre och medelstora teknikbaserade företag. Stödet består främst i att
hjälpa företagen att lösa ovanliga och för företagen ofta oförklarliga akuta problem som
normala ingenjörskonsultbyråer har svårt att
lösa. En annan typ av stöd till dessa företag är
att vara bollplank för de teknikbaserade mindre företagens långsiktiga teknikutveckling.
Chalmers småföretagskonsulter besöker på
eget initiativ företag i Västsverige. Liksom tidigare år arrangerade Chalmers i mars 1999
”Småföretagens Dag”.

Patent och högteknologiska
groddföretag

Varje år tar anställda och studerande på Chalmers ett tjugotal patent. Chalmers är delägare
i Forskarpatent i Västsverige AB, där Teknikbrostiftelsen i Göteborg är huvudägare. Forskarpatent går på kommersiella grunder in med
eget arbete och kapital för att utveckla, söka
och sälja licenser till ett patent mot att Forskarpatent får del i intäkterna från försäljningen av
licenser. På detta sätt sökte Forskarpatent sju
patent under 1999. Under sina drygt tre verksamhetsår har Forskarpatent sålt licenser till
fyra patent från Chalmers, av vilka två ännu är
aktiva. Under året utvecklades värdet av ett
speciellt groddföretag, där Forskarpatent har
en tredjedels ägarandel. Detta groddföretag
bedömdes ha ett marknadsvärde på 30 Mkr i
slutet av 1999.
Chalmers stöder också start och tidig utveckling av högteknologiska groddföretag.
Under 1999 fick ett nittiotal sådana (inklusive
groddföretag i vardande) råd av stiftelsen
Chalmers Innovation, som under 1999 hade en
central roll vid starten av 15 företag.
Seed-capital företaget AB Chalmersinvest
var i slutet av 1999 delägare i 11 groddföretag
i tidig utvecklingsfas. Chalmersinvest har ett
kapital på 30 Mkr varav ungefär hälften var
investerat i groddföretagen. Genom Chalmersinvest är Chalmers med i riskkapitalfonder i
Innovationskapital.
CHAMPS har samverkat med svenska multinationella industriföretag och bl a sålt kompetensutvecklingsprogram i hur man bör förstärka utvecklingen av innovationer inom
större företag samt i hur och när man bör
knoppa av innovationer som kommit fram i
företagen som s k spin out-företag.
Utrednings- och konsultverksamhet

Chalmers-gruppen stödjer företag och offentliga myndigheter med kundfinansierad utrednings- och konsultverksamhet för cirka 30 Mkr
per år. Stiftelsen Chalmers Industriteknik
( CIT ) arbetar på kommersiella villkor med
konceptutveckling, utredningar och analyser,
utbildningsprogram och i viss mån tillämpad
forskning. Under 1999 bildade CIT ytterligare
ett dotterbolag, CIT Georisk AB. CIT Energy
Management, SP i Borås och Institutionen för
installationsteknik bildade ett konsortium för
att förstärka och förnya verksamheten inom
energieffektivitet.
”Alumni, Fundraising, Careers Service”

Samarbetet med Chalmersska Ingenjörsföreningen har utvecklats och fördjupats. Under

året har alumnträffar arrangerats i samarbete
med ingenjörsföreningen på många platser i
Sverige samt i Paris, Oslo och London.
Fundraisingarbetet har fortsatt att vara
lyckosamt och har under året resulterat i tecknade avtal på totalt 58 Mkr som medger start
av olika forskningsprojekt samt utökning av tidigare ingångna forskningsavtal.
Under året avslutade Alumnsekretariatet
en telefonkampanj för det nya kårhuset. 35
teknologer ringde till 13 000 av totalt 26 000
Chalmers-alumner. Responsen var med internationella mått storartad. Av de uppringda
alumnerna gav 35 procent en donation till kårhuset. Insamlingen har under åren totalt inbringat 57 Mkr.
Under 1999 beslutade Chalmers att starta
”Careers Service” för att stödja studerande och
alumni att utforma sin framtida karriär genom
goda anställningar. Careers Service ska ge företagen en kvalificerad diskussionspartner vid
rekrytering av civil- och högskoleingenjörer,
arkitekter, licentiater och doktorer. ◆

Chalmers i omvärlden

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 (CIT) 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.
– Chalmers Lindholmen Teknikpark AB skapar förutsättningar för närsamarbete mellan
företag och företagsavdelningar som arbetar med avancerad teknisk utveckling genom
att initiera och marknadsföra en teknikpark på Lindholmenområdet.
– 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 ”seed”-kapitalfunktion och Innovationskapital AB ingår i
ett bredare begrepp – Chalmers Innovationssystem.
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Utbyte med
andra länder
Internationalisering

Studenterna vid ett av Chalmers
internationella Masterprogram
Karim Hamed (Italien) och Pascal
Miconnet (Frankrike) mottog
Utmärkelsen för Bästa Europeiska
Master-uppsats 1998-99 från
EFQM (European Foundation for
Quality Management). Ur juryns
motivation: ”En av de mest
intressanta TQM studier …
som någonsin deltagit i tävlingen
… Ett genombrott … rekommenderad läsning för alla ledare
involverade i multinationella
företag … bättre än en del
doktorsavhandlingar”.
Pascal Miconnet, Sari Scheinberg
(handledare), Sverker Alänge
(huvudhandledare), Karim Hamed,
Harald Stubert (Ericsson Radio
Systems AB) och Rikard Lundgren
(doktorand).

Nya möjligheter för studerandeutbyte
inom grundutbildningen

Utbytet inom reguljära utbytesprogram låg
1999 kvar på samma nivå som 1998. Ingen omfördelning har heller skett mellan utbytesprogrammen, trots att vissa omstruktureringar
har ägt rum. De viktigaste utbytesprogrammen
är Sokrates och Fjärde året utomlands. Bland
övriga utbyten märks Leonardo (cirka 20 studenter) och Minor Field Studies (cirka 15 studenter). Därtill kommer spontana utbyten som
endast delvis tillgodoräknas inom examen.
Räknat på andel av studenter i civilingenjörsoch arkitekturprogrammen tillbringar 14 procent av studenterna minst 3 månader vid utländskt universitet. Variationen mellan program och sektioner är betydande. Inom några
program deltar upp mot 30 procent av studenterna i studerandeutbyte, medan siffror på
under 5 procent förekommer på andra program. Studerandeutbytet bland studenter på
de korta ingenjörsprogrammen är ännu
mycket lågt. Totalt finns ca 300 utbytesmöjligheter.

Chalmers-teknologer vid utländska lärosäten
1998 VT
1998 HT

1999 VT

1999 HT

Fjärde året utomlands

32

49

47

49

ERASMUS

43

65

69

53

4

9

9

5

79

123

125

107

Utländska studenter vid Chalmers
International Master
186

258

191

268

ERASMUS

61

67

76

59

Nordiska program

13

5

9

14

260

330

276

341

Nordiska program
Totalt

Totalt
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Studerandeutbytet har stagnerat jämfört
med förra årets ökning. Erasmus-programmets
möjligheter utnyttjas därmed fortfarande inte
fullt ut. I årets ansökan om förnyat högskoleavtal har vissa korrigeringar gjorts för att
anpassa utbudet till efterfrågan. Omstruktureringen av fjärde året utomlands har fortsatt.
Nya utbyten har tillkommit, bl a University of
Minnesota. Nya avtal med utomeuropeiska
universitet kommer att öka tillgången under
nästa år. Den ansökan om projekt inom programmet EU-USA som Chalmers deltog i godkändes, vilket ytterligare ökar utbudet kommande år. En ny kontakt har tagits av MIT om
samarbete inom maskinteknikområdet.
Ytterligare en rad åtgärder har vidtagits för
att anpassa utbudet av studerandeutbyten till
studenters önskemål. Möjligheten att delta i ett
studerandeutbyte som kan ge dubbla examina
har ökat. Även om det medför en förlängning
av studietiden med upp till ett år finns ett tydligt intresse för den typen av utbyten.
Antalet studenter från andra länder som
kommer till Chalmers fortsätter att öka, dock
långsammare är förra året. 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 påtaglig. Ett ökat antal av
dem läser kurser på svenska. Den förberedande kursen i svenska fungerar väl även för
dem som inte tidigare hade några kunskaper i
språket. Intresset för studier vid Chalmers är
stort. Ett heltäckande informationspaket på
engelska har under 1999 lagts ut på Internet.
Det utgör Chalmers engelskspråkiga version
av ECTS informationspaket.
Vidareutveckling av
masterprogrammen

Chalmers internationella masterprogram fortsätter att utvecklas. Det tionde programmet,
Automotive Enginering, startade hösten 1999.
Antalet ansökningar ökade kraftigt (830 sökande till 150 studieplatser 1999, mot 529 till
135 platser 1998). En ovanligt stor andel av de
sökande tackade emellertid nej till erbjudna

platser och antalet registrerade låg kvar på
ungefär samma nivå som förra året. En trolig
förklaring till det stora bortfallet mellan antagning och registrering är den ökade internationella konkurrensen om studenter som påtalas
i allt fler länder. För att förbättra situationen
inför nästa år har ansökningsdatum tidigarelagts, så att besked kan lämnas tidigare. Vidare
åtgärder vidtas först efter en systematisk genomgång som ännu inte är genomförd. Andelen svenska studenter i programmen ökar, liksom samläsningen med civilingenjörsprogrammen, vilket förbättrar integrationen mellan
utländska och svenska studenter.
Beslut togs 1999 om ytterligare två program:
Bioinformatics och Complex Adaptive Systems, med start hösten 2000. Samtidigt börjar
äldre program ses över och beslut har tagits att
låta ”Materials Science and Engineering” vila
ett år i avvaktan på omstrukturering.
Det pågår ett löpande kvalitetsarbete för att
ständigt förbättra masterprogrammen. I det
arbetet ingår även nuvarande och tidigare
masterstudenter. Resultaten och slutsatserna
visar tydligt att Chalmers förmår hålla en hög
kvalitet på masterprogrammen och att systematiken i förbättringsarbetet är god.
Chalmers har under året försökt att tydligare förankra den internationella mastersexamen i den svenska examensordningen. Högskoleverkets utredning om ny magisterexamen
har, trots avsikter och förhoppningar, inte fört
frågan närmare ett klart ställningstagande. En
tydligare koppling till civilingenjörsexamen
har förberetts som ett gångbart alternativ, men
beslut har inte fattats under 1999.
Forskarutbildningen

Bland de antagna till forskarutbildningen finns
en stabil andel studerande från andra länder
(14 procent 1999 och 17 procent 1998). Ett antal av dessa har tidigare gått något av de internationella masterprogrammen.
Doktorander deltar i stor omfattning i internationella sammanhang inom projekten på
institutionerna. Dessutom kan doktorander
vid Chalmers förlägga perioder av sina studier
vid utländsk högskola inom ramen för
”Forskarstuderandes resor”. För vistelser kortare än två månader (konferenser etc) beviljades under året 149 bidrag, vilket är något lägre
än tidigare år (153 under 1998 och 163 under
1997). Det under 1997 speciellt inrättade stödet för längre resor på minst två månader, utnyttjades 1999 av 24 doktorander varav 13 förlade sin resa utanför Europa.
Chalmers medverkan i olika europeiska
program för forskarrörlighet uppgick 1999 till

cirka 30 projekt, främst inom programmet
”Improving the Human Potential and the
Socio-Economic Resource Base”. Ett par av de
IHP-nätverk Chalmers medverkar i har som
syfte att öka mobiliteten.

800 personer

700
Ansökningar

600

500

Forskning inom EU-program

Under 1999 deltog Chalmers i 128 projekt
inom olika europeiska program. Den övervägande majoriteten av projekten, 117 stycken,
avsåg forskning och vetenskapligt samarbete.
Antalet projekt av denna art var 17 färre än
föregående år. Minskningen beror på att 1999
har varit ett mellanår i skarven mellan EUs
fjärde respektive femte ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Intäkterna för
europaprojekten var 35 Mkr, att jämföras med
33 Mkr för 1998.
EU-forskningsprojekten har vanligtvis 5-7
partners från 4-5 länder. Sammanlagt 240 västeuropeiska och 35 svenska företag deltog i
konsortierna för dessa typiskt treåriga projekt.
Av de 89 projekt som avsåg industriinriktad
forskning deltog företag i 65 av projekten.
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Ansökningar till och antal inskrivna
på de internationella masterprogrammen.

Utbyte med Kina och Sydafrika

Chalmers medverkade som aktiv part vid
”Sweden Goes to China”, 11-16 mars 1999.
Chalmers och Göteborgs universitets insatser
uppmärksammades och uppskattades. För
Chalmers del medför det såväl ökad kontaktyta med lärosäten och forskningsinstitut i
Kina som en intensifiering av samarbetet med
svenskt näringsliv. Chalmers och Göteborgs
universitets gemensamma miljösektion tecknade under besöket ett samarbetsavtal med
Fudan-universitetet. Vetenskapliga seminarier
var en viktig komponent i Sverige-veckan. Här
bidrog ett flertal forskare från Chalmers.
Senare under året deltog Chalmers i en liknande satsning i Port Elisabeth, Sydafrika.
Även här var seminarier och utställningar centrum för genomförandet och Chalmers bidrog
bl a med ett inledande föredrag om avfallshantering. ◆
Europaprogram vid Chalmers 1999
Intäkter från EU-kommissionen

Chalmers internationella
masterprogram:
Applied Environmental
Measurement Techniques
Automotive Engineering
Digital Communication
Systems and Technology
Environmentally Sustainable
Process Technology
Management of Production
Management of
Transportation
Materials Science
and Engineering
Nanoscale Physics and
Engineering
Sound and Vibration
Structural Engineering

Antal projekt

Intäkter Mkr

Industriinriktad forskning
20 program tex ESPRIT, BRITE/EURAM, JOULE

89

30,4

Forskarrörlighet TMR, INCO, COST, INTAS

28

3,7

Tekniköverföring, kompetensutveckling av yrkesverksamma
INNOVATION, LEONARDO, TEMPUS

7

0,4

Studerandeutbyte, utveckling av utbildning
SOKRATES, LEONARDO, TEMPUS

4

0,5

128

35

Totalt

29

Organisation
Ledning
Ledning och organisation

Chalmers tekniska
högskola AB

Chalmers
Lindholmen
högskola AB

Chalmersfastigheter
AB

AB

Chalmersinvest

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola är det högsta beslutande organet och
utser 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 utformar gemensamma strategier.
Rektors ledningsgrupp (RLG ) bereder
ärenden som ska behandlas i HLG och där ingår vicerektorerna samt cheferna för administration, forskning och forskarutbildning, utbildning, internationella samt information, IT och
personal.
Fakultetsrådet är ett självständigt representativt organ för den tekniska fakulteten och
behandlar på eget initiativ viktiga verksamhetsfrågor.

fakulteten vid Göteborgs universitet. Vidare
finns ett nära samarbete med Göteborgs universitet inom kemiområdet.
Vid varje sektion finns en sektionsstyrelse
som på strategisk nivå ansvarar för planering
av civilingenjörs- och arkitektutbildning, forskning och forskarutbildning. Dekanus ansvarar
för sektionens operativa ledning och utgör tillsammans med vicedekaner sektionsledningen.
Treåriga högskoleingenjörsprogram och
nautiska utbildningar är organiserade inom
Chalmers Lindholmen högskola, formellt som
ett dotterbolag.
Vid Chalmers Bibliotek finns litteratur och
tidskrifter inom högskolans alla verksamhetsområden. Biblioteket har en egen styrelse och
leds av en överbibliotekarie.
Onsala rymdobservatorium är en nationell
forskningsanläggning som förvaltas av Chalmers.
Högskolans lokal- och fastighetsfrågor är
samlade inom Chalmersfastigheter AB.

Sektioner och institutioner

Centra

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. Sektionerna för matematik
och datavetenskap, fysik och teknisk fysik samt
miljövetenskap är organisatoriskt samverkande med matematisk-naturvetenskapliga

Centrum för näringslivssamverkan (CNLS )
marknadsför Chalmers som partner för industriell förnyelse – forskningssamverkan och
kompetensutveckling för yrkesverksamma.
Centrum för pedagogisk utveckling (CPU) svarar för centralt stöd i pedagogisk utveckling
och lärarutbildning. Mikroteknologicentrum
( MC 2 ) byggs upp och representerar kraftsamlingen kring området mikroteknologi. Vid
Chalmers finns sex kompetenscentra som
finansieras av NUTEK respektive STEM. ◆

Högskolestyrelsen
Fakultetsrådet

Rektor
Vicerektorer

Föreståndare

Överbibliotekarie

Onsala rymdobservatorium

Biblioteket
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Dekanus
Nio sektioner
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Rektors kansli

Avdelningschefer
Central administration

Föreståndare

Rektor

Centra
CNLS, CPU, MC2,
kompetenscentra

Chalmers
Lindholmen
högskola

Matematik och
datavetenskap
Automatisk design av algoritmer

Ett nytt datavetenskapligt forskningsområde
är automatisk design av algoritmer, ADATE,
som innebär att en dator söker efter bättre och
bättre program genom att systematiskt prova
olika kombinationer av programtransformationer. ADATE är en generell metod som exempelvis kan användas på s k NP-svåra problem
för vilka inga effektiva algoritmer är kända.
Under 1999 syntetiserade en dator på Chalmers en algoritm för det mest fundamentala av
sådana problem, SAT. Denna algoritm är ännu
inte konkurrenskraftig med världens bästa
SAT-algoritmer, men det finns rimliga möjligheter att utveckla konkurrenskraftiga algoritmer genom insats av massivt parallella datorer.
Detta undersöks för närvarande i samarbete
med Prover Technology AB.
Bioinformatik

För förståelsen av molekylära skeenden i biologin och tolkningen av datamängder från storskaliga experiment behövs fler och bättre redskap från modern datavetenskap, matematik,
statistik och fysik. Man behöver konstruera
och hantera komplexa databaser och sök-/
inlärningsalgoritmer. Man behöver också optimera, modellera och dra slutsatser från experiment som genererar enorma datamängder
med stor och komplex statistisk variation. På
senare år har därför bioinformatik blivit ett
väsentligt och nödvändigt verktyg i de biologiska och medicinska vetenskaperna. Det har
också snabbt blivit ett hett forskningsområde.
Bioinformatik är kärnan i ett stort forsknings- och utbildningssamarbete mellan MDsektionen och flera biologi- och kemiinstitutioner vid Göteborgs universitet. Det är en del
av Chalmers under 1999 initierade biovetenskapliga satsning, som bl a syftar till tvärvetenskapliga doktorandprojekt, en internationell
masterutbildning (planerad start hösten 2000)
och reguljär forsknings- och seminarieverk-

samhet. Vårterminen 2000 kommer särskilt att
ägnas åt bioinformatik med en gästande jubileumsprofessor och ett omfattande övrigt gästprogram som tema för Stokastiskt Centrums
verksamhet.

Dekanus Philip Brenner
Exempel från

Sektionens (CHALMERS/GU)
institutioner och avdelningar:
Datavetenskap
Matematik
Matematik/Tillämpad matematik

Komplex analys

Sektionens forskning i komplex analys är huvudsakligen koncentrerad till den flerdimensionella teorin. Den handlar om analytiska
funktioner som beror av flera komplexa variabler. Det är ett brett område med anknytning till flera andra områden, t ex teorin för
partiella differentialekvationer, harmonisk
analys och algebraisk geometri samt olika
områden inom teoretisk fysik.
Många frågeställningar inom denna teori
kan formuleras som frågor om existensen av
lösningar med vissa egenskaper till CauchyRiemann-ekvationen. Studiet av denna ekvation har länge varit central vid sektionen, inledningsvis genom utveckling av konstruktiva
metoder, men på senare år har man framgångsrikt utnyttjat s k L2-metoder med vilka man
bl a uppnått viktiga resultat om interpolation
och sampling. Detta har nära koppling till frågor om digital överföring av information.
Sedan några år har man även intresserat sig
för tillämpningar av komplex analys inom teorin för operatorer på oändligdimensionella
rum, s k Banachrum. Under senaste året har
man lyckats utvidga den analytiska funktionalkalkylen för sådana operatorer till klasser av
icke-analytiska funktioner.
Viktiga frågor inom teorin handlar om
geometriska aspekter. De senaste åren har
forskningen inom dessa delar stärkts kraftigt.
Särskilt har man framgångsrikt studerat s k
Leviplatta ytor. Forskargruppen har aktivt
samarbete med flera internationella grupper,
särskilt i Frankrike, Italien, Ryssland och USA.

Matematisk statistik
Stokastiskt centrum

Civilingenjörsexamina 1
Forskarexamina (varav GU)
Licentiatexamina
Doktorsexamina

15 (4)
8 (4)

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar
Intäkter (Mkr)
Antal anställda

116

156 (46)
288 (52)

1

Sektionens kurser ingår i övriga
sektioners utbildningsprogram.

◆
Att kunna fastställa proteiners
3-dimensionella struktur är av
betydelse för att förstå deras
funktion såväl som deras
evolutionära historia.
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Dekanus Göran Niklasson
Exempel från
Sektionens (CHALMERS/GU)
institutioner och avdelningar:
Experimentell fysik
Atomfysik
Fasta tillståndets fysik
Kondenserade materiens
elektronstruktur
Materialfysik
Mikroskopi och mikroanalys
Miljöfysik
Molekylfysik
Subatomär fysik
Interdisciplinär astronomi
Fysisk resursteori
Mikroelektronik och
nanovetenskap
Fysikalisk elektronik och fotonik
SIMS-laboratoriet
Tillämpad fasta tillståndets fysik
Tillämpad halvledarfysik – MBE
Tillämpad kvantfysik
Vätskekristallfysik
Reaktorfysik (CHALMERS)
Teoretisk fysik o mekanik
Astrofysik
Elementarpartikelfysik
Fasta tillståndets teori
Matematisk fysik
Tillämpad fysik
Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik
Kondenserade materiens teori
Material- och ytteori
Ytfysik

Civilingenjörsexamina
Teknisk fysik

89

Fysik och
teknisk fysik
Fysikalisk elektronik och fotonik

Elektronvågor i filmer och öar

Vid avdelningen bedrivs grundläggande och
tillämpad fysikalisk forskning både experimentellt och teoretiskt.
Under året har transport- och optiska egenskaper hos excitoner (s k elektron-hålpar) speciellt studerats. Därvid har nya fenomen inom
suprafluiditet, där inget motstånd finns, upptäckts. Även inom s k Bose-Einstein-kondensering (ett hett område inom grundläggande
fysik) har nya fenomen iakttagits för excitoner
i nanostrukturer (små strukturer där tjockleken räknas i atomlager) av halvledande material. Beträffande de optiska egenskaperna har
visats att s k fotoniska kristaller kan bildas med
hjälp av excitoner. Sådana kristaller har betydelse för framställning av lasrar.
Avdelningen har också visat att man kan
bygga terahertz-lasrar (THz) med hjälp av att
dopa (lägga in främmande atomlager) s k
kvantbrunnar med acceptorer utsatta för en
förutbestämd mekanisk stress som byggs in i
materialet. Dessa lasrar svänger tusen gånger
snabbare än signalen hos en mobiltelefon och
har sin tillämpning inom t ex astronomi.
Vidare har studerats hur ett elektronplasma
i transistorer kan utnyttjas för att generera
THz-signaler. För den motsatta mekanismen,
fotonabsorption, har en ny TH z-detektor i
halvledarmaterial demonstrerats.
För första gången har även visats hur det
optiska närfältet från infraröd elektromagnetisk strålning kan utnyttjas
för att ersätta gitter som inkopplingselement för kvantbrunnsdetektorer med enklare
och billigare lösningar.
Detta har sin applikation
i IR-detektorer i t ex
vädersatelliter och
värmekameror.

En förutsättning för fortsatt framgång i arbetet med att utveckla allt mindre komponenter
för informationsindustrin är precis kontroll av
de elektroniska egenskaperna för objekt med
nanometerstorlek.
Oberoende av material gäller vid nanostorlek att de elektroniska egenskaperna påverkas av att valenselektronerna är instängda
i en begränsad volym. Elektronerna beskrivs
med vågor vars möjliga våglängder, och därmed energier, ges av det tillgängliga utrymmet
på samma sätt som för stående vågor hos en
fiolsträng. För adsorberade metallfilmer kan
energierna mätas via fotoemitterade elektroners energifördelning. Metoden, som påvisades
vid Fasta tillståndets fysik och publicerades i
”Science” i början av 1999, har nu drivits så
långt att det i vissa fall går att avläsa ändringen
i elektronernas stående vågmönster när filmens tjocklek ökas från 100 till 101 atomlager.
För filmer har man således möjlighet till
kontroll av elektronstrukturen på atomlagernivå. Ett uppenbart mål är att finna metoder
för att med liknande precision kunna karaktärisera objekt med begränsad utsträckning i mer
än en riktning. Ett lovande första steg är att två
doktorander vid avdelningen med sveptunnelmikroskopi observerat laterala vågmönster
skapade av elektronerna i öar av metall (Na)
preparerade på ett substrat av grafit. ◆

Forskarexamina (varav GU)
Licentiatexamina

28 (8)

Doktorsexamina

28 (9)

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar

Del av en terrasserad ö
av metall (Na) adsorberad på grafit
och observerad med sveptunnelmikroskop.
Stegen mellan terrasserna är ett atomlager höga.

476

Intäkter (Mkr)

296 (58)

Antal anställda

365 (66)
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Kemi
Teknisk ytkemi

I slutet av 1998 rekryterades Krister Holmberg
till en ny professur i Teknisk ytkemi, ett område
som länge efterfrågats av industrin och vars
tillblivelse uppskattats – bl a har Akzo Nobel
bidragit med 5 Mkr till den nya verksamheten.
Institutionen har utvecklats starkt, från 3
doktorander i början av 1999 till 20 ett år senare, inklusive flera industridoktorander vid
Kemiindustrins forskarskola.
Ytkemi är viktigt för många industribranscher och institutionen driver forskning
ihop med företag inom t ex kemi, läkemedel,
skogs- och verkstadsindustri. Ett stort forskningsområde är s k mikroemulsioner, vilket är
system av vatten-olja-tensid. Med rätt val av
komponenter kan man få mikroemulsioner
bestående av nanometerstora vattendroppar i
olja, eller omvänt. Dessa små droppar kan utnyttjas som mikroreaktorer för kemiska reaktioner, t ex inom organisk kemi där man kan få
en helt annan specificitet än i konventionella
reaktionsmedier. De kan också användas för
enzymatisk katalys (med enzymet inneslutet i
vattendropparna och med substratet i den
omgivande oljefasen) eller för att göra nanopartiklar, t ex små silver- eller platinapartiklar,
vilket bl a är av intresse för katalys.
Affinitetsbaserad analys av

DNA

Elektrofores är en process där t ex negativt
laddade molekyler, som DNA, fås att vandra i
ett elektriskt fält genom att de rör sig mot den
positiva elektroden. Sker vandringen genom
en porös gel vandrar stora DNA -molekyler
långsammare än små p g a en filtreringseffekt.
Denna storleksseparation har viktiga biotekniska tillämpningar.
Vid Fysikalisk kemi pågår studier av hur
separationen påverkas om gelen modifieras så

att den växelverkar specifikt med en DNA-variant man är intresserad av, s k affinitetselektrofores. Cirkulära former av DNA kan
separeras från linjära genom att de cirkulära
fångas upp på gelfibrer vars ena ände är fri
medan de linjära passerar. Metoden utvecklas
nu för renframställning av de ringformade
plasmider som används i s k rekombinant
DNA -teknologi, där oönskat kromosomalt
DNA finns i linjär form.
En annan metod är att till gelen fästa molekyler som känner igen och binder till DNA med
viss bassekvens (visst genetiskt budskap).
Målet är att fånga upp DNA-molekyler som
genomgått en mutation från en blandning med
likstora molekyler som inte har muterats.
Kemisk reaktionsteknik

Inom kemisk reaktionsteknik forskar man bl a
på mätning, styrning och reglering av bioreaktorer. Etanolproduktion ur inhemska råvaror är ett huvudområde inom denna forskning. Ett problem vid fermentering av hydrolysat från träsubstrat är den låga jäsbarheten,
som förorsakas av naturliga och producerade
inhibitorer i hydrolyssteget. Vid Institutionen
för kemisk reaktionsteknik har man med s k
fed-batch teknik lyckats fermentera mycket
starkt inhiberande substrat, vilket inte varit
möjligt tidigare utan kostnadskrävande detoxifiering. Man har också lyckats visa att jästceller
själva kan utföra detoxifiering genom att omvandla toxiska ämnen till mindre skadliga
ämnen under fermentering. Försök pågår för
att ytterligare höja fermentationshastighet och
etanolutbyte med modifierade organismer i ett
samarbetsprojekt med Institutionen för molekylär bioteknik, Chalmers, University of Agriculture, Budapest och Avdelningen för kemisk
teknologi, LTH, Lund. ◆

Dekanus Thomas Hjertberg
Exempel från
Sektionens institutioner och
avdelningar:
Analytisk och marin kemi
(CHALMERS/GU)
Fysikalisk kemi
Kemisk apparat- och
anläggningsteknik
Kemisk reaktionsteknik
Kärnkemi
Livsmedelsvetenskap
Molekylär bioteknik
Oorganisk kemi
Organisk kemi
Polymerteknologi
Skogsindustriell kemiteknik
Kemisk miljövetenskap
Teknisk ytkemi
Keramteknologi
Värmeteknik och maskinlära

Civilingenjörsexamina
Kemiteknik

83

Kemiteknik med fysik

27

Forskarexamina
Licentiatexamina

17

Doktorsexamina

14

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 252
Intäkter (Mkr)
Antal anställda

198
273

En DNA-molekyl tvingas ändra sin
form då den dras igenom en gel
med ett elektriskt fält. Bildsekvensen motsvarar 10 sekunder.
Vita skalstrecket är 10 µm.
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Dekanus Holger Broman

Elektro- och
datorteknik
Mikroelektronik

Exempel från
Sektionens institutioner
och avdelningar:
Datorteknik
Elektromagnetik
Antenngruppen
Beräkningsgruppen
Bioeffektgruppen
Fusion icke linjära vågfenomen
Transportteori
Elteknik
Elkraftsystem
Elmaskinteknik
Högspänningsteknik
Kraftelektronik
Mikroelektronik
Fasta tillståndets elektronik
Fotonik
Mikrovågselektronik
Radio- och rymdvetenskap
Signaler och system
Digitala bildsystem och bildanalys
Informationsteori
Kommunikationssystem
Kretskonstruktion
Medicinsk elektronik

Som resultat av cirka åtta års forskning har en
forskargrupp vid Institutionen för mikroelektronik gjort det känsligaste mottagarsystemet
i världen för frekvenser i terahertz-området
(våglängder av några hundra mikrometer).
Detta bedöms få stor betydelse för kommande
radioastronomiska rymdburna observatorier,
där systemet under en given tid kan ta emot
fyra gånger mer information. Detektorerna är
tillverkade i supraledande material med hjälp
av avancerade litografiska metoder som använder elektroner i stället för fotoner vid exponering. Detta medger mindre dimensioner
än som annars vore möjligt.
Vid samma institution utvecklar HEMTgruppen en ny typ av transistor. Den tillverkas
i materialet kiselkarbid, som har överlägsen
värmeledningsförmåga samt tål högre temperaturer och spänningar än andra halvledarmaterial. Transistorn kan därför hantera flera
gånger mera uteffekt i mikrovågsområdet än
vad någon annan transistortyp kan. Den förutses få en vidsträckt användning i basstationer
för mobiltelefoni och radar, vilket givetvis har
en stor ekonomisk betydelse.

Reglerteknik
Signalbehandling

Civilingenjörsexamina
Elektroteknik
Datateknik

159
82

Forskarexamina
Licentiatexamina

29

Doktorsexamina

34

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 1 292

1

Intäkter (Mkr)

317

Antal anställda

372

Nio publikationer finns redovisade
under Onsala rymdobservatorium

Cryogeniskt kyld lågbrusförstärkare utvecklad av Mikrovågselektronik åt
European Space Agency. Förstärkaren, som arbetar vid en temperatur
på 77 Kelvin (–196 °C), används i ett instrument som mäter ozonhalten i
atmosfären från ett flygplan på ca 10 000 meters höjd.
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Mobil Internetanvändning/
Digital radiokommunikation

Vid Institutionen för datorteknik har forskarna utvecklat en metod som ger förbluffande
goda prestanda för digital transmission på radio, t ex som en vidareutveckling av GSM-systemet. Metoden kallas ”turbokodulation” efter
turboprincipen i en motor, där man höjer
motorns effekt genom att hämta kraft från
avgaserna. Samma princip används nu elektroniskt vid en kombinerad avkodning/demodulation, som fått namnet ”kodulation”. Som
modulation används CPM (Continuous Phase
Modulation, utvecklad av professor Tor Aulin
redan 1978-79) som redan finns i GSM-systemet och kodningen integreras med modulationen genom en s k interleaver. Denna utför
väsentligen bara en omordning av tidsföljden
av de data som skall sändas. Det häpnadsväckande är att det är denna omordning i tidsföljd
av data som ger det fantastiska slutresultatet.
Metoden innebär att man kan få mycket goda
prestanda (”CD-kvalitet”) i kommande digitala mobiltelefon- och Internetprodukter.
Är datorn snabb nog ?

Datorer används idag alltmer för styrning och
reglering av funktioner som är säkerhetskritiska t ex i fordon. Att säkerställa att beräkningar utförs inom uppställda tidsramar är i
sådana tillämpningar nödvändigt.
I ett forskningsprojekt vid Datorteknik är
målsättningen att ta fram en automatiserad
metod för noggrann uppskattning av en övre
gräns för exekveringstiden av program. Tekn
lic Thomas Lundqvist har tagit fram en metod
som gör detta möjligt. Förutom att metoden
garanterar en övre gräns, ligger denna gräns i
många fall nära den verkliga gränsen. Därmed
behövs mindre resurser för beräkningar, vilket
nedbringar kostnaden för systemet. Lundqvist
har också tagit fram en prototyp för sin metod
med vilken han på ett övertygande sätt har
kunnat demonstrera metodens styrka. Metoden har tilldragit sig stor uppmärksamhet i
forskningsvärlden och lett till publikationer i
prestigefyllda tidskrifter och konferenser inom
området realtidssystem. ◆

Maskin- och
farkostteknik
Teknisk design

RD&T (Robust Design & Tolerancing), som

Utbildningsprogrammet Teknisk design vid Msektionen är en helt ny och för Sverige unik
civilingenjörsutbildning som förenar studier i
grundläggande ämnen inom naturvetenskap,
maskin- och produktionsteknik med studier
inom ämnesområden som färg och form, ergonomi, människa-maskininteraktion, informationsteknologi (IT), designmetodik och integrerad produktutveckling (IPU). Syftet med
det nya utbildningsprogrammet är att utbilda
civilingenjörer så att de får en helhetssyn på
produktframtagningsprocessen och att de förenar goda kunskaper i konstruktions- och produktionsteknik med ett kreativt arbetssätt och
ingående kunskaper om hur produkter skall
utformas för att passa människans förutsättningar.
Efterfrågan på denna nya utbildning är
mycket stor. Inför starten hösten 1999 var det
drygt 17 förstahandssökande per studieplats –
det näst högsta söktrycket av landets samtliga
civilingenjörsutbildningar.

tagits i bruk av Volvo PV. Programvaran ger
stöd för att i tidiga konstruktionsfaser åstadkomma robusta produkt- och processlösningar
som tål variation i enskilda tillverkningsprocesser utan att kvalitet eller funktion hos
slutprodukten äventyras. Volvo PV avser att
med detta hjälpmedel minska behovet av fysiska prototyper och förserier. Därmed bör
framtagningstiden för nya modeller kunna
kortas avsevärt.

3D Tolerance Management

Vid Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion pågår ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, IVF och Volvo PV som syftar till
att minimera effekten av geometrisk variation
i sammansatta produkter. Projektet går under
namnet ”3D Tolerance Management” och ingår som en del i NUTEK:s program ”IT i verkstadsindustrin”. Projektet har under året resulterat i en unik kommersiell programvara,

Dekanus Lennart Josefson
Exempel från
Sektionens institutioner och
avdelningar:
Mekatronik
Energiteknik
Hållfasthetslära
Marin teknik
Maskin- och
fordonskonstruktion
Mekanik
Metalliska
konstruktionsmaterial

Nya formnings- och sintringsmetoder

Polymera material

Vid Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial bedrivs i samarbete med Svenska
Keraminstitutet, utländska universitet (Dresden och Madrid) samt industriföretag (Höganäs AB och Sintermetal S.A.) ett europeiskt
forskningsprojekt inom EU:s 4:e ramprogram
med Chalmers som koordinator. I projektet
utvecklas ny miljövänlig pulvermetallurgisk
formnings- och sintringsteknik för framställning av stålprodukter.

Produktionsteknik
Elektronikproduktion
Termo- och fluiddynamik

Utmattningsegenskaper hos
svetsade höglegerade rostfria stål
I ett TFR-stött projekt med nära relation till fö-

retaget Avesta-Sheffield AB har Institutionen
för metalliska konstruktionsmaterial studerat
strukturförändringar och resulterande utmattningsegenskaper hos svetsade höglegerade s k
superaustenitiska rostfria stål. Dessa material
har extremt goda korrosionsegenskaper, men
även mekaniskt har de stor potential. ◆
Civilingenjörsexamina
Maskinteknik

168

Automatiseringsteknik
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Forskarexamina
Licentiatexamina

33

Doktorsexamina

13

Referee-granskade
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Simulering av geometrisk variation i programmet RD&T.
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248
306

197

Civilingenjörsexamina 107
Forskarexamina

Dekanus Gunnar Gustafson
Exempel från

Sektionens institutioner
och avdelningar:
Byggnadsekonomi
Byggnadsfysik
Byggnadsmaterial
Husbyggnadsteknik
Byggnadsmekanik
Geologi
Geoteknik
Installationsteknik
Konstruktionsteknik
Betongbyggnad
Stål- och träbyggnad

Väg- och
vattenbyggnad
Sektionen bedriver aktivt ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Med studenternas lärande i
fokus arbetar två deltidsanställda pedagoger
med kursutveckling och pedagogisk kompetensutveckling. Idén är att för varje kurs skapa
ett lärarlag, som ges en introduktion i lärande,
undervisningsmål, metodik, examination etc.
Pedagogen utgör bollplank och följer lärarlaget från planering till uppföljning av kursen
med utvärdering, stöttning och stimulering.
Arbetet utvärderas också kontinuerligt tillsammans med teknologerna. Genom arbetet
har den pedagogiska medvetenheten och intresset hos lärarna ökat och kvaliteten i undervisningen höjts.

Teknisk akustik
Teknisk miljöplanering
Vattenbyggnad
Vattenförsörjnings- och
avloppsteknik
Väg- och trafikplanering

Formstabilt trä

För att möta marknadens krav och bättre
kunna konkurrera med alternativa byggnadsmaterial måste den trämekaniska industrin tillräckligt väl uppfylla kvalitetskrav på hållfasthet, styvhet och formstabilitet. Ofta är det
virkets torkdeformationer som orsakar störst
problem, beroende på trämaterialets fria och
spänningspåverkade krympningsegenskaper.
Detta problem har studerats vid Institutionen
för byggnadsmekanik med hjälp av datorsimuleringar baserade på s k finit element-

Brädor tagna nära
märgen i stocken är
vridningsbenägna.

Exempel på sammanlimmade
brädor som är mer formstabila.
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Licentiatexamina 12
Doktorsexamina

18

Referee-granskade vetenskapliga artiklar 166
Intäkter (Mkr)
Antal anställda

170
245

metod och experimentellt framtagna data. De
visar att brädor från olika ställen i en stock deformeras på olika sätt under torkningsprocessen. Vidare har datorsimuleringar gjorts av
limmade träprodukter med olika orientering
av ingående delar. Dessa studier har givit ny
kunskap som öppnar för nya möjligheter inom
den trämekaniska industrin att bemästra problemet med otillräcklig formstabilitet.
Simuleringar av
byggnadskonstruktioner i VR-kuben

Institutionen för byggnadsmekanik har i samarbete med Chalmers Medialab utvecklat en
VR-modell av Uddevallabron i Medialabets
VR-kubsystem. Baserat på en CAD-modell av
bron och en efterföljande finit element-simulering av brons mekaniska uppförande har en
fullständig virtuell miljö skapats. Användaren
kan röra sig fritt inne i den virtuella världen för
att studera såväl konstruktionsdetaljer som
resultat från FE-analysen. Bilden nedan visar
ytor med samma spänningsnivå i ena bropylonen. Studier i en virtuell miljö kan ge en
djupare förståelse för det fysikaliska uppträdandet hos bron och kommer i framtiden att bli
ett oundgängligt simuleringshjälpmedel i en
optimerad adaptiv designprocess. ◆

Ytor med samma spänningsnivå i bropylon.

Teknikens ekonomi
och organisation
Dekanus Anders Vedin

Entreprenörskolan – en framgång
Chalmers Entreprenörskola (CE) är en ettårig

avslutande inriktning som kan väljas i alla 180poängsutbildningarna. Den omfattar kurser,
projekt och examensarbete under ”entreprenöriella” former med syfte att ge studenterna en bas för att kunna starta företag. CE har
drivits med NUTEK och Chalmers som finansiärer under perioden 1997-99. Resultaten har
varit oerhört positiva. Totalt har 45 studenter
fått en unik utbildning i entreprenörskap. Närmare tio företag har bildats varav flera redan
har passerat det initiala s k såddfinansieringsstadiet. Genom tillförsel av riskkapital har de
fått en god kapitalbas. Vidare har det arbetssätt
och den pedagogik som CE baseras på inspirerat andra högskolor att ta liknande initiativ och
starta egna entreprenörskolor.
Utbildning av framtida företagsledare
FENIX företagsforskarskola och forsknings-

program är en nationell satsning som under en
sexårsperiod skall utbilda 20 doktorer för företagens behov av framtida ledare. Programmet bedriver forskning och utbildning under
rubriken ”Business Creation through Knowledge Creation” vilket innebär att såväl företagsdoktorander som forskare bedriver projekt om innovativa, entreprenöriella processer,
organisering och ledning av industriella FoUprojekt samt kunskapsskapande och lärande i
temporära arbetsformer.

De tio första företagsdoktoranderna rekryterades hösten 1998 och har det gemensamt att
de är ledare/chefer vid sina företag samtidigt
som de doktorerar. Trots att de är deltidsdoktorander har de följt normal studietakt
under sitt första läsår, vilket innebär att de tagit 35 kurspoäng och författat sin första vetenskapliga artikel. Detta har varit möjligt genom
att forskarutbildningen bedrivits i work-shop
form och att en kurs i entreprenörsskap vid
University of California i San Diego genomförts under sommaren.
År 2000 antas ytterligare tio doktorander
från fyra företag till den integrerade forskaroch ledarutvecklingen, med arbetsnamnet
”Executive PhD”. Söktrycket är stort och nästan hälften av de sökande är från utlandet, vilket innebär att nästa doktorandgrupp kommer
att få sin utbildning på engelska och med större
internationellt inslag.
FENIX-programmet och dess forskarskola
har uppmärksammats såväl internationellt som
nationellt under sitt första fulla verksamhetsår,
bl a vid Academy of Management Associations
årliga konferens, den nordiska konferensen om
Framtidens kreativa forskningsmiljöer samt
vid ett par av SNS nationella konferensengagemang. ◆
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Entreprenörskolans tredje och största årskull
hittills, 18 elever började höstan 1999.
Foto Sofia Sabel
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Exempel från

Sektionens institutioner:
Arbetsorganisation
Ekonomi och organisation
inom medicinska tekniker
Ergonomi
Industriell dynamik
Industriell kvalitetsutveckling
Industriell marknadsföring
Industriell organisation
och ekonomi
Innovationsteknik
Människa – Teknik
Projektledning
Service Management
Teknik och samhälle
Transportteknik

Nytt stadsliv längs norra älvstranden. Förslag till
publika stråk och platser i den framtida kunskapsstaden. Studentprojekt av Olga Romanov.

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

Arkitektur
Kunskapsstadens
arkitektur och
identitet

Staden Göteborg är
i omvandling och
staden söker successivt ny identitet. Nya kunskapsområden, tex
informationsteknologin, är viktiga förnyelsekrafter. Kunskapsutveckling äger rum där växelspelet mellan människor och verksamheter
är hög och där miljön stimulerar till möten och
kreativitet. Såväl de äldre kunskapsinstitutionerna (universitet, högskolor och institut) som
de nya kunskapsföretagen söker rum, platser
och sammanhang i staden med sådana kvaliteter. Arkitekturen och stadsbyggandet hamnar
här i fokus.
Under det gångna året har därför frågorna
om informations- och kunskapsstadens nya
arkitektur valts som ett övergripande och gemensamt tema, som till en början behandlas av
lärare och studenter i fjärde årskursen på Arkitektur. Inom temat genomförs olika program:
• Rummets karaktär
• Interconnected Implants
(katalysatorer, strategiska ingrepp)
• Ombyggnad, transformering,
komplettering av äldre industribyggnader
• Arkitekternas teorier

Arkitektexamina

43

Forskarexamina
Licentiatexamina

3

Doktorsexamina

0

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 30
Intäkter (Mkr)
Antal anställda

85
115

Avsikten är att det valda temat på sikt ska genomsyra även andra delar i utbildningen och
t ex kunna bli föremål för forskning och doktorsavhandlingar.
Interactive City – en ny designstudio

rade utvecklingsstudior inom Chalmers nya
satsningsområde Innovative Design, som leds
av professor Peter Ullmark på Sektionen för
arkitektur.
Interactive City drivs i samarbete mellan
Arkitektur, Chalmers Medialab, Fysik (Komplexa system) och Konstnärliga fakulteten vid
Göteborgs universitet. Under 1999 har arbetet
helt koncentrerats på det omfattande millennieprojektet ”Tidsdokumentet” som genomförs av Chalmers i samarbete med externa intressenter.
Syftet med utvecklingsstudior är att utveckla framtidsinriktade system, produkter
och miljöer genom att ta tillvara Chalmers
spetskompetens inom olika teknikområden
och förena den egna innovativa och konstnärliga förmågan med kompetenser utanför Chalmers. En studio av detta slag ges ett tidsbegränsat (cirka 5 år) tema, som innehåller ett antal
delprojekt. Den är tänkt att engagera ett tiotal
ingenjörer, arkitekter, designers, konstnärer
samt samhälls- och beteendevetare. Gruppen
sätts samman med hänsyn till det valda temat.
En utvecklingsstudio är främst avsedd för
forskning, forskarutbildning, examensarbetande studenter och specialister från industrin,
men på sikt är tanken att verksamheten ska
tränga in mer i grundutbildningen. ◆

Under året har designstudion Interactive City
startats. Den är den första av hittills sju planeStudion på Innnovativ design.
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Miljövetenskap
Långsiktiga resursstudier

Miljö från ovan

Miljöproblemen ställer långtgående krav på en
förändring av vår energi- och materialanvändning. Dessa frågor studeras bl a vid Fysisk
resursteori. Som exempel har man i studier där
kunnat visa hur man genom ökad användning
av förnybar energi på lång sikt kan minska
koldioxidutsläppen i Sverige med 75% – samtidigt som välfärden kan utvecklas.
I andra studier har man närmare studerat
vilka nya behov och krav på material som kan
uppstå om en sådan kraftig förändring av
energisystemet som nämnts ovan äger rum, t ex
behov av metaller för solceller eller batterier
till elbilar, samt vilka anspråk som måste ställas på jordbruksmark för odling av bioenergi.
I denna senare studie visas t ex att en mycket
stegrad efterfrågan på bioenergi världen över
kan driva upp matpriserna generellt, vilket
torde innebära negativa konsekvenser främst
för de fattiga i tredje världens städer.
Avdelningen för fysisk resursteori har även
utvecklat en modell för att kartlägga kvalitetsförluster i aluminiumets industriella kretslopp.
Syftet är att modellen ska användas för att
finna strategier för effektivare återvinning.

Skogar spelar en viktig roll i kolbalansen och
har därmed betydelse för den globala växthuseffekten, eftersom skog lagrar kol i form av
biomassa. Möjligheten att mäta förändringar i
skogens biomassa är därför viktig för att underlätta vår förståelse för skogarnas betydelse för
det globala klimatet.
Fjärranalysgruppen vid Institutionen för
radio- och rymdvetenskap arbetar med modeller för tolkning av bildinformation från satelliter och flygplan samt med utveckling av teknik för att mäta skogars biomassa, vilket kan
exemplifieras med två bilder. Flygfotot nedan
till vänster ger detaljer som vårt öga är vant vid
att tolka. I bilden är det lätt att urskilja skogsområden, men man kan inte se vilken biomassa
skogen har. FOA i Linköping har utvecklat en
flygburen sensor, CARABAS , som utnyttjar
låga frekvenser (20-90 MHz), vilka penetrerar
trädkronan och påverkas av stam och större
grenar. I CARABAS-bilden nedan till höger är
det svårare att urskilja detaljer, men det kan
visas att signalen är proportionell mot trädens
volym och därför till biomassan (datatolkning
av Fjärranalysgruppen). ◆

Flygfotot ger detaljer som vårt öga är
vant vid att tolka (Foto: VTT, Finland).

Dekanus Oliver Lindqvist
Exempel från

Forskarskolor:

Sustainable Cities
Atmosphere and
Environment
Sustainable
Industrial Ecology

Anslutna till sektionen:
vid Chalmers
lärare och forskare
doktorander 37

vid Göteborgs universitet
lärare och forskare
doktorander 51

CARABAS- bilden ger information om
trädens volym och därmed biomassan.
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Rektor Bernt Rönnäng

Chalmers Lindholmens
institutioner:
Byggteknik
Data- och elektroteknik
Fackspråk och kommunikation
Kemiteknik
Maskinteknik
Matematik
Sjöbefälsskolan

Chalmers
Lindholmen
högskola
Den 1 juli 1999 bildades dotterbolaget Chalmers Lindholmen högskola AB med syftet att
ge högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildningarna en friare ställning inom Chalmers så
att de bättre kan utvecklas mot egna mål av
egen kraft.
Chalmers Lindholmens verksamhet bedrivs
i följande program:
• Ingenjörshögskolan – med uppgift att
utveckla högskoleingenjörsutbildningarna
och det tekniska basåret.
• Sjöfartshögskolan – inom vilken
Sjöbefälsskolan utvecklas mot ett bredare
uppdrag att vara kompetensförsörjare för
svensk sjöfart.
• Industrihögskolan – med uppdraget att
förse näringslivet med ny kunskap genom
ett starkt engagemang i kompetensutvecklingsprogram för redan yrkesverksamma.

Utbildningar
Ingenjörshögskolan
Högskoleingenjör 3 år
Tekniskt basår 1 år
YTH-utbildning 1,5 år
Sjöfartshögskolan
Sjökapten 3 år
Sjöingenjör 3 år
Fortbildning av aktivt sjöbefäl
Industrihögskolan
Kompetensutveckling
av redan yrkesverksamma

• FoU-kompetenscentra – som utvecklar
forskningen genom samverkan med
företag i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Den pedagogiska debatten och utvecklingen är livlig med bl a ökad samverkan mellan institutionerna. Ett exempel är kursen
”Projektarbete – industribyggnad”. Maskinstudenter gör produktionsuppläggning och
fungerar som beställare medan byggstudenter
projekterar och ”levererar” en industribyggnad. Syftet är att förbättra studenternas helhetssyn. Samarbetet mellan institutionerna för
Fackspråk och kommunikation samt Byggteknik är ett annat exempel, som även belyser
internationaliseringen av verksamheten. Projektet baseras på ett SIDA-uppdrag om trafiksäkerhet i Kambodja och har genomförts av
två byggstudenter och en holländsk student
som gjort sitt examensarbete på Chalmers
Lindholmen.
Under hösten 1999 startade arbetet med att
skapa ett nytt mentorprogram för alla studenter. Mentorernas uppgift är att följa de enskilda
studenterna utifrån deras individuella förutsättningar och behov samt att uppmuntra och
vägleda dem i den valda utbildningen.

Ingenjörsutbildning i förändring

De treåriga högskoleingenjörsutbildningarna
är under ständig utveckling för att anpassas till
näringslivets och samhällets behov. Under året
utexaminerades de första studenterna från
dataingenjörsprogrammet. Planer har utarbetats för två nya utbildningar – affärsutveckling
och entreprenörskap inom byggsektorn (teknologie kandidatutbildning) samt mekatronikingenjör med planerad start år 2000.

Sjöbefälsutbildningen kvalitetssäkras

Arbetet med att kvalitetssäkra sjöbefälsutbildningen är en fortgående process och systemet genomgår f n en revidering för att bättre
beskriva skolans ramar, mål och strategi. Systemet kommer senare att kontrolleras av Sjöfartsverket.
Parallellt breddas utbildningarna inom
sjöfartsområdet med möjligheter att fortsätta
studierna med magisterexamen. Forskningsverksamhet inom logistik och sjösäkerhet har
initierats.
Vidare pågår utveckling av kurser för
erfaret sjöbefäl p g a den reviderade STCWkonventionen. Under hösten gavs en ny kurs i
Crisis Management (STCW A-V/2.5) i syfte att
ge kunskap i säkerhetsorganisation och färdighet i att delta i ledningen för sådan organisation ombord. Kursen förmedlar även färdighet
i att hantera krissituationer med förståelse för
mänskligt beteende i kris och under stress.
Den blivande teknikparken på Lindholmen
ligger granne med högskolan.

Foto Lennart Larsson.
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Industrihögskolan – en resurs för
Göteborgsregionens näringsliv

Chalmers Lindholmen bygger ut uppdragsutbildningen för att med ett samlat helhetsgrepp möta marknadens behov av kompetensutveckling av yrkesverksamma. Satsningen
görs i form av en industrihögskola som utvecklar utbildningsprogram och kurser i nära samverkan med näringslivet. Omsättningen för
uppdragsutbildning uppgick 1999 till ca 5 Mkr.
Volvo Personvagnar AB, Utveckling, produkt och process (UPP), och Chalmers Lindholmen har slutit ett ramavtal om systemleverantörskap för UPP:s fortbildning och vidareutbildning. Avtalet innebär bl a att Chalmers
Lindholmen medverkar i UPP:s kartläggning
av behovet av kompetensutveckling. I uppdraget ingår också att utveckla och genomföra
utbildningar. Diskussioner om liknande upplägg förs med flera andra företag.
Nytt FoU-kompetenscentrum

Under året bildades kompetenscentrat Chalmers Waterjet Lab (CWL) som bedriver uppdragsforskning av tillämpad karaktär kombinerad med ämnesbevakning och utbildning
inom området bearbetning med vattenstråle.
Verksamheten kännetecknas av stor bredd och
innefattar internationellt erkänd hög kompetens inom flera applikationer av vattenstrålebearbetning. CWL bedriver betydande uppdragsforskning för industrin.

CWL har under 1999 deltagit i forskningsprogrammet RACER , som finansieras av
NUTEK och sju deltagande företag. Arbetet
inom RACER är koncentrerat på att utveckla
skärprocessen för att åstadkomma ökad skärhastighet och högre produktivitet. Dessutom
studeras möjligheten att etablera en standard
för genererade snittytor.

Examina totalt

408

Högskoleingenjörer
Sjökaptener

245

42

Sjöingenjörer

14

Övriga program

107

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
Intäkter (Mkr)
Antal anställda

21

145
157

Stora investeringar i ny utrustning

I oktober 1999 invigdes Chalmers Lindholmens nya visualiseringsstudio, som bl a är utrustad med visionarium och datorer för visningar
i Virtual Reality. Studion erbjuder även möjligheter till att bedriva alternativ pedagogik. Den
innehåller förutom datorer även ritbord så att
studenterna själva kan välja presentationsmetoder för sina projektarbeten. Vid invigningen visades presentationer som producerats
av Chalmers Lindholmens studenter.
Under året har utrustningen på Sjöbefälsskolan kompletterats med en modern kommunikationsradiosimulator av märket Transas
(TGS-2000). Därmed har en uppdatering gjorts
till den standard som finns ombord på dagens
moderna fartyg. Simulatorn är anpassad för
den nya interaktiva teknik som enligt konventionen krävs vid sjöbefälsutbildning. ◆

Hur tar Chalmers emot studerande
med utländsk bakgrund?
Med åren har allt fler studerande på Chalmers
utländsk bakgrund. Det kan var alltifrån
studerande som kommer hit och läser något
år till dem som kommit till Sverige för att
stanna. Hur ser deras situation ut? Klarar
Chalmers att ta hand om de studerande med
utländsk bakgrund? Vi låter frågan gå till Edin
Alihodzic som kom till Sverige från Sarajevo
för sju år sedan. Han hade redan läst på
tekniskt gymnasium och behövde egentligen
bara komplettera vissa ämnen. Ändå valde han
att läsa 90% av den svenska gymnasiekursen
på Majornas kom-vux. Idag går han tredje och
sista året på elektroteknik med telekominriktning på Chalmers Lindholmen. Vad tycker
han om den svenska utbildningen? ”Jag tycker
nog att det är lättare här än i Sarajevo. Det
beror nog på att här sker i stort sett alla
tentamina skriftligt, vilket inte innebär samma
press. Man har mer tid på sig under en skriftlig
tenta än vid ett muntligt prov”, svarar han och
fortsätter ”något som jag tycker är bra här är
att inslaget av praktik är större”.

I Edins klass har ett tiotal utländsk bakgrund
och fyra kommer liksom han själv från förra
Jugoslavien. Hur går det med språket? ”Det
går bra, jag har studerat svenska på kom-vux
innan jag började på Chalmers Lindholmen.
Dessutom sker en hel del av undervisningen
på engelska. Även om föreläsningarna är på
svenska så är t ex all studielitteratur nu i trean
på engelska utom en bok, som är på svenska”,
berättar han. Och engelska började han läsa i
Sarajevo redan vid sex års ålder. Han
poängterar även TVs uppfostrande roll.
”I Jugoslavien hade vi inte dubbade filmer utan
amerikanska och engelska filmer var textade,
precis som här i Sverige. Så en hel del
engelskakunskaper kom nog den vägen.”
Varför valde då Edin Chalmers Lindholmen?
”Ett ganska naturligt val”, svarar han. ”Jag ville
vara kvar i Göteborg och jag hade redan läst
på tekniskt gymnasium. Jag var 26 år gammal,
vilket jag tyckte var ganska gammalt. Enligt
traditionen i mitt gamla hemland borde jag

redan ha tagit en högre examen. Då kändes
civilingenjörsutbildningen lite väl lång, så
istället sökte jag en högskoleingenjörsutbildning på Chalmers Lindholmen.” Vad
tycker Edin om Chalmers Lindholmen? ”Läget
är kanske inte det bästa. Jag bor i Gårda och
har 45 minuters resa till skolan. Jag tycker
nog att ’gamla’ Chalmers läge är trehundra
gånger bättre, men Chalmers Lindholmen har
fantastiskt fräscha lokaler och god tillgång på
datorer så jag ska inte klaga. Och utbildningen
är mycket bra”.
Känner Du av Din utländska bakgrund eller
har integrationen i allt det svenska gått bra?
”Sin bakgrund känner man nog alltid av, men
jag måste säga att jag tycker det bara har gått
bra. Jag känner mig helt integrerad i kursen
och med mina kamrater och inte utanför på
minsta sätt”, avslutar Edin vårt samtal.
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Föreståndare Olof Engström
Nytt centrum

Centret skall konkurrera på
kommersiella villkor på en
internationell marknad.

Ny typ av laserdiod, en s k
vertikalkavitetslaser (VCSEL) som
emitterar ljus från chipets yta. Här
gjord i halvledarmaterialet InGaAIP
som emitterar rött ljus. Konventionella laserdioder emitterar ljus
från chipets kant. VCSELs är av
stort intresse för datakommunikation på optisk fiber, i
lokala nätverk, i bilar etc. Projektet
ingår i SSFs fotonikprogram.

Mikroteknologicentrum
Den hisnande snabba utvecklingen av informationstekniska byggstenar, och den kunskap
som förutsätter sådana framsteg, är i färd med
att förändra världssamhället. Mikroelektroniken, som utgör informationsteknikens grundbult, befinner sig trots sin redan imponerande
tillväxt endast i början av sin utvecklingskurva.
Prognosen för en fortsättning av informationsteknikens inflytande inom alla samhällets
funktioner är därför klar. Mikroelektronik är
ett teknik- och vetenskapsområde vars betydelse i vår tid är att likna vid den hos termooch elektrodynamik för utvecklingen av järnvägar, elenergi, telefoni och radio vid förra
sekelskiftet.

Mikroteknologi i Chalmers mening betecknar den kunskap som ligger till grund för material, komponenter och system för insamling,
manipulering, transport och presentation av
information. Elektronik är således en central
del av verksamheten, men även optik, mekanik
och nanoteknik utgör viktiga delområden.
Totalt är idag cirka 200 personer vid högskolan verksamma inom mikroteknologi, huvudsakligen vid Sektionerna för elektro- och datorteknik samt fysik och teknisk fysik. Deras
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samlade kunskap har ett närmast unikt omfång
vid internationella jämförelser. Verksamheten
täcker alla de huvudspår som den internationella forskningen bearbetar och flera av
forskargrupperna bedriver en internationellt
ledande verksamhet inom sina specialområden. Själva omfattningen ger strategiska fördelar, som bättre kommer att kunna tas till vara
inom den nya organisation som nu håller på att
ta form.
Sedan mars 1997 är en ny byggnad under
uppförande för att härbärgera all mikroteknologiverksamhet på Chalmers. Byggnaden är
idag så gott som färdig och kommer att utrustas fram till inflyttningen som är planerad att
ske under sommaren 2000. Investeringen uppgår till totalt 800 Mkr och innebär en av Chalmers största strategiska satsningar någonsin.
Det nya huset har en yta på totalt 25 000 m2
och innehåller kontor, mätlaboratorier samt
två renrum – ett med golvytan 1000 m2 och ett
mindre med 230 m2 golvyta. Det större renrummet kommer att utgöra ett av världens bäst
utrustade processlaboratorier i anslutning till
ett universitet. Verksamheten i processlaboratoriet kommer att återspegla den verksamhet som pågår inom forskningen. Den innefattar kiselbaserade komponenter, optokomponenter och optosystem, komponenter för höghastighetselektronik, supraledande och kvantbaserade strukturer, molekylära strukturer,
vätskekristaller och teoretiskt arbete i anslutning därtill.
För att organisera denna nya enhet skapades under våren 1999 ett nytt forskningscentrum, Mikroteknologicentrum vid Chalmers
(MC2). Centrets uppgift är att utveckla den
nya forskningsresursen och att i övrigt skapa
optimala förhållanden för forskningen inom
mikroteknologi. Mot slutet av år 2000 kommer
16 personer att vara anställda vid MC2 med
dessa uppgifter. Den forskande personalen
kommer även i fortsättningen att tillhöra sina
nuvarande sektioner, men forskningsledarna
deltar i den gemensamma utvecklingen av
mikroteknologiområdet genom att tillhöra
MC2s ledningsgrupp. ◆

Onsala rymdobservatorium
Onsala Rymdobservatorium är den svenska
nationella anläggningen för radioastronomi
och driver två teleskop i Onsala och ett tredje
i samarbete med Europeiska Sydobservatoriet
i Chile på La Silla, 2 300 m över havet.

aktionen). Detta kallas för en heliumblixt och
orsakar att stjärnan blir instabil och förlorar
stora mängder massa på kort tid.

Föreståndare Roy Booth
Exempel från

Refereegranskade
vetenskapliga
artiklar 46
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The Atacama Large
Millimetre Array, ALMA
ALMA -projektet är ett europeiskt-ameri-

kanskt samarbete att bygga en interferometer
bestående av 64 teleskop med vardera 12 m
diameter på den torra högplatån Llano de
Chajnantor, 5 000 m över havet i de chilenska
Anderna. Interferometern kommer att arbeta
i våglängdsområdet från 3,5 mm till 350 mikrometer, vilket ger en upplösning som är bättre
än Hubble Space Telescope. Onsalas forskare
och ingenjörer har varit inblandade i projektet
från början och deltar nu i programmets fas 1,
speciellt vad gäller platstestning, interferometerns konfiguration, mottagarkonstruktion
och mjukvarukonstruktion, samt i den vetenskapligt rådgivande kommittén.
Eftersom millimetervågsteleskop kan detektera emission från damm och molekyler i regioner som är skymda för optiska observationer kommer ALMA att bli ett viktigt komplement till ESOs Very Large Telescope i Chile och
till Hubble Space Telescope. ALMA kommer
att kunna detektera galaxer som håller på att
bildas i det unga universum samt stjärnor och
planeter som håller på att bildas i Vintergatan.

Antal anställda

35
49

Skalet av molekylgas runt den
utvecklade stjärnan
U Camelopardalis,
19 x19 bågsekunder.

Hur stjärnor flyr från galaxer

Förutom observationer gör Onsalas astronomer också simuleringar i stora datorer av
galaxers utveckling. Simuleringar av stjärnbanor i stavspiralgalaxer har visat hur massa
omfördelas i en galax. I vissa fall kan stjärnor
till och med kastas ut från sin galax. Detta kanske kan förklara varifrån de nyligen upptäckta
intergalaktiska stjärnorna kommer. ◆

Det unga CO-skalet
runt U Camelopardalis

Studier av individuella stjärnor med interferometrar är av stort intresse. Bilden ovan
visar ett skal runt en utvecklad stjärna observerad med IRAMs interferometer på Plateau
de Bure i Frankrike. Kolstjärnan U Camelopardalis visar på anmärkningsvärd fördelning
av radiostrålning från CO-molekyler. Morfologin tyder på ett scenario där en snabb
massutkastning har inträffat, troligen orsakad
av den s k trippel - alfa - reaktionen, där tre
heliumatomer kolliderar samtidigt i stjärnans
inre delar och orsakar en hastig frigörelse av
energi (de tre heliumkärnorna bildar kol i re43

Karta av galaxen M51 framtagen
med en millimetervågs-interferometer i Kalifornien av Onsalas
astronomer tillsammans med en
tysk kollega. Kartan, 90x90 bågsekunder, visar de centrala delarna
av galaxen i stor detalj. Med ALMA
blir det möjligt att göra kartans
upplösning tjugo gånger bättre.

Information i ord,
siffror, bild och ljud
Informationsförsörjning

Lokala lån 46 412
Fjärrlån / kopior 28 527
Kursdeltagare i
informationssökning

2 915

Inköpta böcker

1 989

Tidskrifter
i pappersform

1 900

Elektroniska
fulltexttidskrifter
över Chalmers-nätet

2 138

Elektroniska
databaser över
Chalmers-nätet

102

Antal anställda

73

Chalmers Bibliotek
Chalmers Bibliotek tillhandahåller biblioteksoch informationstjänster inom det tekniskt naturvetenskapliga området, främst för forskare,
studenter och anställda vid Chalmers och vid
Göteborgs universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet, men också för kunder
inom övrig offentlig verksamhet och inom näringslivet samt för allmänheten. Chalmers Bibliotek strävar efter att erbjuda så mycket som
möjligt av biblioteksfunktionerna vid varje
arbetsplats på Chalmers-området via högskolans datanät. Detta utbud kompletteras med
effektiv biblioteksservice i centrala bibliotekslokaler. Under året har biblioteket bytt biblioteksdatasystem och har nu ett modernt system
med bl a webbgränssnitt.

Tidskrifter i digital form

Vid årets början kunde biblioteket erbjuda
1 600 tidskrifter i digital form, varav 830 var s k
kärntidskrifter, dvs tidskrifter av centralt intresse för Chalmers verksamhet. Under 1999
har stundtals besvärliga förhandlingar förts
med olika tidskriftsförlag angående prenumerationer på ytterligare stora grupper av
tidskrifter i digital form. Efter årets förhandlingar kan Chalmers Bibliotek via högskolans
datanät erbjuda 2 138 tidskrifter i elektroniskt
format, varav ca 1 200 kärntidskrifter.
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Gränssnitt till elektroniska tidskrifter

Att vandra längs välordnade bokhyllor ger god
överblick, även över stora mängder litteratur.
Förhållandena är annorlunda framför en dataskärm. Under året har därför ett sökbart gränssnitt, där tidskrifterna i elektroniskt format
grupperats i 24 ämnesgrupper, utvecklats vid
biblioteket. Detta gränssnitt kommer att användas tills man hittat ett effektivt och prisvärt
kommersiellt gränssnitt av nästa generation,
uppbyggt med avancerade sök- och länkningsmöjligheter. Sådana har börjat visas på marknaden under 1999 och Chalmers Bibliotek följer denna utveckling.
Information literacy

”Information literacy” är kunskapen om vilken
sorts information av bibliotekstyp som finns
tillgänglig och är relevant för den forskning
eller de studier man bedriver samt förmågan
att effektivt söka, skaffa fram och hantera
denna information. Chalmers Bibliotek har en
lång tradition i att utbilda teknologer, forskarstuderande m fl i ”information literacy”. Grunden läggs i traditionella kurser i den ordinarie
utbildningen och utvecklas sedan fortlöpande
i olika kontakter med biblioteket.
Chalmers Bibliotek identifierade tidigt behovet av att göra instruktioner och guider i information literacy tillgängliga över nätet. Detta
var bakgrunden till EU-projektet EDUCATE,
som genomfördes 1994-97 och som resulterade
i produkten Into Info, som därefter vidareutvecklats vid Chalmers Bibliotek och idag innehåller nio olika moduler. Användning erbjuds
mot licens till intresserade universitet över hela
världen. Vid utgången av 1999 var Into Info i
bruk i 28 länder.
Inom EU-projektet DEDICATE (1998-99)
har Chalmers Bibliotek som koordinator tillsammans med tre andra partners genomfört en
distansutbildning i ”information literacy” till
fem tekniska universitet i Öst- och Centraleuropa. Into Info har använts som basverktyg i
projektet. Projektet har givit mycket positiva
resultat och intressanta erfarenheter i distansutbildningsmetodik, vilket har uppmärksammats internationellt.

Dokumenthantering:
lagring, sökning, produktion

Bibliotekets reproavdelning, som t ex trycker
majoriteten av doktorsavhandlingarna vid
Chalmers, har utrustning för olika tryckmetoder, inklusive offset i fyrfärg. Under senare år har reproavdelningen satsat kraftfullt
på digital teknik och har bl a drivit en högskolegemensam utredning om generell övergång till digital teknik för kopiering och tryck
av pappersdokument vid Chalmers. Ett mål är
att de tekniska utrustningarna vid sektionerna
och bibliotekets reproavdelning skall sammankopplas via högskolans datanät så att de totala
resurserna utnyttjas på ett effektivt och ekonomiskt sätt i ett system för ”print-on-demand”.
Kopplad till denna utredning drivs parallellt ett
utvecklingsarbete vid biblioteket rörande
struktureringen av ett högskolegemensamt
databassystem för t ex rapporter, dokument
och manuskript/förlagor till trycksaker. En
sådan databasstruktur avser främst att göra
dokumenten elektroniskt tillgängliga, men
skall även knytas till systemet för ”print-ondemand”.

Med fokus på
Chalmers IT-användning
Chalmers IT-avdelning bildades 1998 för att
samordna utveckling, drift och support av
Chalmers gemensamma IT-stöd. Under 1999
har arbetet fokuserats på konsolidering av
driften av Chalmers gemensamma IT-stöd
samt ett antal större utvecklingsprojekt:
• IT-plan, ett projekt för att beskriva och implementera Chalmers IT-stödprocess, dvs
hur Chalmers beställer, genomför och förvaltar sitt IT-stöd. Arbetet under 1999 har rört
beslutsorganisation, måldefinition samt
projektgenomförande i stort.
• CHIPS, ett projekt för säker samordning av
användaradministration och filhantering på
Chalmers. Projektet gick in i en implementeringsfas under hösten och beslut togs om
en permanent driftorganisation.
• Nytt ekonomisystem, ett projekt som drivits
av ekonomiavdelningen för att införa ”Prosit” med kringsystem. IT-avdelningen har
bidragit med väsentliga resurser.
• Systemförvaltning, ett projekt för att tydliggöra verksamhetens krav på förvaltning av
gemensamma system samt för att öka kvaliteten i systemförvaltningen. Projektet har
definierat en systemförvaltningsorganisation
för bl a ekonomisystemet.
• År 2000, Chalmers projekt för att säkra övergången vid millennieskiftet. Årsskiftet avlöpte smärtfritt för Chalmers vidkommande.

Chalmers Medialab
Chalmers Medialab är en centrumbildning som startade 1997. Dess
primära uppdrag är att genom
multidisciplinär forskning och utbildning inom digitala media aktivt
och dynamiskt medverka till Chalmers mål för utbildning, lärande
och forskning.
Ombyggnaden av lokalerna på
Vasaområdet blev klara i oktober
med nya labsalar, bibliotek, konferensrum och
visningsrum. Studentverksamheten, som utgör
en av Medialabs grundpelare, fick ett specifikt
utformat studentlab.
I september 1999 bildades Multimedia
Development Team (MDT ) med uppgift att
stödja utvecklingen av digitala medias medverkan i lärande och kunskapsprocesser. Gruppen
fokuserar på utvecklingen av processmetoder
för transformation mellan analoga och digitala
kunskapsformat, samarbeten och kurser inom
Chalmers samt handledning i examens- och
projektarbeten.
För att utveckla särskilt intresserade studenter har även ett mentorsprogram i digital
kreativitet skapats.
Visualisering

Medialab arbetar aktivt och
experimentellt med kunskapsmiljö
och kulturbygge.

Design av virtuella produktmodeller sker nu på Medialab med
hjälp av syn, hörsel och känsel.

Immersive Space Laboratory har
ett av de kraftfullaste systemen i
Europa för interaktiv visualisering
– ett brett, multidisciplinärt område
som spänner från processorer för
snabba beräkningar, renderingar
och algoritmer till applikationer
och tillämpningar inom ingenjörskonst, design och management.
Labbet startades i november 1998
och har snabbt utvecklats till en
samlingsplats för ett stort antal
forskningsprojekt inom virtual
reality (VR) vid Chalmers, Göteborgs universitet och i näringslivet.
Projekten fokuseras runt områdena: Collaborative Virtual Reality, Människan i virtuella miljöer,
Lärande i nya media samt Visual
Supercomputing.
Virtuell akustik

En avancerad ljudstudio har färdigställts för
forskning och utbildning inom interaktiva ljudoch musikkompositioner för multimediala produktioner och VR-applikationer för Medialabs
3D-kub, Internet och film/video. Integrationen
mellan bild- och ljudsystemet i Medialabs 3Dkub är unik och ger ett system i världsklass. ◆
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Virtuell orgel i det multidisciplinära EU-projektet ORSEV.
I modellen kan man bl a visualisera och simulera akustik och
luftflöden, och naturligtvis spela
på orgeln. Bilden visar en
lufttrycksvisualisering.

Människor
med kunskap
Det totala antalet anställda på Chalmers uppgick den 31 december 1999 till 2 580 personer.
Därav har dotterbolaget Chalmers Lindholmen 157 anställda. Omräknat till heltidstjänster blir detta 2 482, varav Chalmers Lindholmen svarar för 151. Dessutom tillkommer
dotterbolaget Chalmersfastigheter med 10
anställda på heltid.
Jämfört med personalläget den 31 december 1998 ökade antalet totalt med 169 personer
(exklusive personal vid Chalmersfastigheter),
omräknat till heltid. Av dessa har lärare och
forskare ökat med 133, teknisk och administrativ personal har ökat med 36 heltidstjänster.
Den undervisande och forskande personalen utgör 65 procent, vilket är en liten ökning
jämfört med föregående år. Doktoranderna
utgör i sin tur 45 procent av den undervisande
och forskande personalen. Andelen kvinnliga
doktorander är 23 procent. Sedan föregående
år har antalet doktorandtjänster ökat med 64.
Könsfördelningen för undervisande och
forskande personal är oförändrad jämfört med
föregående år. Per den 31 december var 82
procent män och 18 procent kvinnor. En liten
ökning av den kvinnliga andelen forskarassistenter har skett, från 26 till 29 procent.

Chalmers personal
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Pensionsavgångar till och med
år 2009 för professorer och
biträdande professorer.

Rekrytering

Fördelningen på olika
personalkategorier på
Chalmers (antal).
Dessutom tillkommer 31
adjungerade professorer
som tjänstgör deltid.

Söktrycket har varit stort till många befattningar, främst till de administrativa och tekniska. Under 1999 gjordes 217 utannonseringar
i dagspressen och på Internet.
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Professorer

110 personer sökte tolv utannonserade
professorsbefattningar, jämfört med 81 sökande till åtta befattningar förra året, vilket
innebär i stort sett oförändrat söktryck.
Till de utannonserade åtta IT-befattningarna sökte 134 personer. Det var således ett högt
söktryck, men en otillsatt utannonserad befattning visar att kvalitén på de sökande inte alltid var tillräckligt hög.
Till 125 utannonserade doktorandbefattningar sökte 641 personer. Motsvarande siffror
1998 var 160 befattningar och 439 sökande.
Detta visar en klar förbättring av rekryteringsläget. Fortfarande är dock söktrycket lågt vid
några sektioner, nämligen ED, M och V.
Doktorandbefattningarna blir i en del fall
inte heller tillsatta. Rekrytering av doktorander sker ibland genom direktrekrytering, d v s
att duktiga studenter tillfrågas om de är intresserade av en doktorandbefattning efter examen och befattningen tillsätts efter prövning av
den tillfrågades meriter, men utannonseras
inte.
Av de tekniska och administrativa tjänsterna är få utannonserade och när de annonseras rör det sig mestadels om specialistbefattningar t ex internrevisor, skatteekonom och
marknadsförare. Tillskottet av tillsvidareanställd administrativ och teknisk personal beror
på anställning av för högskolan nya specialister, bildandet av dotterbolagen samt utökning
av IT-personal.
Internannonserna ger 1-4 sökande per annons, vilket speglar lågt intresse och låg intern
rörlighet.
En spegling av personalens åldersstruktur
är att cirka 40 lärare går i pension och behöver
återbesättas de närmaste åren.

Biträdande professorer

Arbetsmiljö, yttre miljö
och säkerhetsarbete

Docenter
Universitetslektorer

Chalmers tecknade lokalt samverkansavtal
under 1999, vilket organisatoriskt innebär att
arbetsmiljöfrågor hanteras i samverkansgrupper på sektionsnivå och endast övergripande
frågor behandlas i den centrala samverkansgruppen/arbetsmiljökommittén.

Forskarassistenter
Tekniklektorer
Universitetsadjunkter
Doktorander
Övriga lärare och forskare
Teknisk personal, lokalvårdare
Administrativ pers
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Förebyggande arbete inom elsäkerhetsområdet har bedrivits bl a genom utbildningsaktiviteter och dokumentationsarbete. Riktlinjer och ergonomisk rådgivning har delgivits
såväl anställda som teknologer.
I samband med att verksamheten vid Chalmers fastighetsavdelning under 1999 flyttades
över till Chalmersfastigheter AB har en utredning genomförts om var och hur säkerhetsarbetet vid Chalmers skall bedrivas. Som resultat har en grupp för säkerhetssamordning
bildats med uppgift att vara en central stödfunktion till rektor och verksamhetsföreträdare i alla typer av säkerhetsfrågor.
Under andra halvan av 1999 har Chalmers
inlett det konkreta arbetet med att införa ett s k
miljöledningssystem med det tydliga syftet att
förverkliga den miljö- och uthållighetspolicy
som undertecknades i januari 1999. Bland annat har en utredning av Kemisektionens alla
miljöaspekter genomförts. Denna skall inom
kort följas av att sektionen ställer upp konkreta
mål och utformar ett handlingsprogram för hur
målen skall uppfyllas. För att kunna uppnå
målsättningen att ha ett fungerande miljöledningssystem före 2002 års utgång kommer
motsvarande arbete att inledas på alla Chalmers sektioner och enheter under år 2000.
Ledningsutveckling

Förändrade omvärldsvillkor medför nya
samverkansformer både inom Chalmers och
med aktörer utanför högskolan. Denna utveckling ställer nya krav på det akademiska ledarskapet.
Utvecklingsarbetet kring ledning av temporära organisationer, t ex kompetenscentra och
stiftelseprogram, har fortsatt. I början av året
genomfördes en tvådagars konferens om forskningsorganisering med deltagande av såväl
Chalmersforskare som representanter för näringsliv och forskningsfinansiärer. Under våren
följde ett antal uppföljningsseminarier som
under hösten resulterade i bl a ett handledningsprogram för ledare i kompetenscentra/
stiftelseprogram och ett projektledarprogram.
Många ledaruppdrag kräver allt mer av
nyskapande och interaktion med olika aktörer,
aktiviteter som ofta förknippas med en entreprenörsroll. Med syfte att stödja utvecklingen
av ett ”akademiskt entreprenörsledarskap”
har, som ett första steg, programledare samlats
för att skapa en gemensam plattform, identifiera strategiska vägvalsfrågor och gemensamma utmaningar.

Som ett led i den pågående verksamhetsutvecklingen har ”skräddarsydda” ledarutvecklingsprogram tagits fram för den centrala
administrationen och på flera av sektionerna.
Två ledarprogram på temat personligt ledarskap har anordnats under året för att skapa
kontakter över sektionsgränserna och nätverk
mellan ledare på Chalmers. Rektor har inlett
en serie rundabordssamtal med prefekterna
för att kartlägga nuläge och diskutera prefektrollens framtida utformning.
Chalmers personal

Jämställdhetsarbete

Chalmers ambition är att integrera jämställdhet i den verksamhetsutveckling som sektioner
och institutioner genomför. Synen på jämställdhet uttrycks dagligen i hur vi förhåller oss
till varandra på arbetsplatserna. I arbetsmiljöarbetet och all personal/ledarutveckling finns
jämställdhetsaspekter med som en naturlig del.
Sektionerna har under året bildat partssammansatta lokala samverkansgrupper där verksamhetsfrågor, jämställdhet och arbetsmiljö
behandlas som en helhet.
Under hösten genomförde Chalmers i samarbete med Göteborgs universitet konferensen
”Könsperspektiv i forskning och undervisning”. Fysiksektionen arbetar med ett arbetsvärderingsprojekt till stöd för kompetensutveckling och i förlängningen en jämställd
lönesättning. Mentorprogrammet för kvinnliga
doktorander har genomförts för femte gången.
Resumén från förra årets mentorprogram har
aktualiserat karriärplanering inom akademin
liksom frågor om handledning av doktorander.
Sektionen för Elektro- och datorteknik erbjuder kvinnliga studenter mentorer från näringslivet och Maskinsektionen har också börjat planera för att erbjuda studenter mentorer
i samarbete med näringslivet.
Lokalvården har nu etablerat arbetsvidgning som arbetsform. Man erbjuder sina tjänster även inom andra områden än sin kärnverksamhet, dels av ergonomiska skäl och dels
för att öppna nya karriärvägar.
Samverkan

En ny form av samverkan i enlighet med Chalmers samverkansavtal har prövats på sektionsnivå, och ska utvärderas under 2000. Redan nu
har dock konstaterats att information och samverkan mellan ledning och medarbetare/fackliga företrädare (studenter i arbetsmiljöfrågor)
sker tidigare med den nya formen och att avtalets intentioner fylls på ett bättre sätt. ◆
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Matematik
Mats Andersson (f 1957), professor i Matematik
fr o m 1 april 1999. Han avlade sin grundexamen vid
Göteborgs universitet 1980, disputerade 1984 på
en avhandling inom flerdimensionell komplex analys och har sedan dess varit anställd vid Chalmers
– först som forskarassistent och sedan 1986 som
lektor. Han antogs som docent 1988 och utnämndes
till biträdande professor 1995. Han har varit gästprofessor vid UAB i Barcelona. Han tilldelades
Svenska matematikersamfundets Wallenbergstipendium 1994. Anderssons forskning gällde till
att börja med explicit integralrepresentation av
–
∂ -ekvationen och ∂∂ -ekvatiolösningar till den s k –
nerna. I en förlängning har detta lett in mot harmonisk analys. Han har även ägnat sig åt vissa typer
av geometriska problem med tillämpningar inom
den flerdimensionella funktionsteorin. De senaste
åren har intresset styrts in mot tillämpningar av
komplex analys på operatorteori. Andersson har
även ett stort intresse för pedagogiska frågor och
har varit ansvarig på matematik för flera pedagogiska projekt inom grundutbildningen.
Teknik- och industrihistoria
Bengt Berglund (f 1947), professor i Teknik- och
industrihistoria fr o m 1 mars 1999. Han studerade
vid Göteborgs universitet och avlade fil kand-examen 1973 inom ämnena historia och samhällskunskap. Han disputerade i ekonomisk historia
1982 på en avhandling där sambandet mellan
teknik och arbetsorganisation stod i centrum. Efter
disputationen medverkade han i ett projekt som
behandlade strukturförändringarna inom svensk
stålindustri under efterkrigstiden. Som forskarassistent i slutet av 1980-talet skrev han ett par
företagsmonografier, en branschstudie över den
svenska gjuterinäringens utveckling 1850-1914
samt var projektledare för en studie av de tidigliberala strömningarna i Jönköping i mitten av 1800talet. Berglund blev docent i ekonomisk historia
1990 och några år senare även prefekt vid institutionen. Han leder nu tillsammans med forskare från
sin tidigare institution ett projekt om Västsveriges
ekonomiska utveckling under 1900-talet. I samarbete med historiska institutionen vid Göteborgs
universitet har också ett forskningsprojekt om Borås
stads historia påbörjats.
Industriell kvalitetsutveckling
Bo Bergman (f 1943), SKF professor i Industriell
kvalitetsutveckling fr o m 1 mars 1999. Efter att ha
studerat bl a matematik, matematisk statistik, teoretisk filosofi och teoretisk fysik och varit forskningsassistent vid Lunds Tekniska Högskola började han 1969 som tillförlitlighetstekniker vid Saabs
flygdivision i Linköping där han 1974 blev chef för
kontoret för statistisk metodik. Parallellt med arbetet på Saab disputerade han 1978 i matematisk
statistik vid Lunds Universitet med en avhandling
om statistiska metoder inom tillförlitlighetstekniken
och blev 1981 adjungerad professor i Tillförlitlighetsteknik vid KTH. År 1983 utnämndes Bergman till
professor i kvalitetsteknik vid Linköpings Tekniska
Högskola, där framgångsrik grundutbildning och
forskarutbildning inom kvalitetsområdet har etablerats; sedan 1983 har cirka 500 teknologer läst
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specialinriktningen kvalitetsteknik och 21 licentiatavhandlingar och 9 doktorsavhandlingar har producerats med Bergman som handledare. Forskningsintresset täcker ett brett fält från statistisk metodutveckling till forskning kring organisatoriska aspekter på kvalitetsutveckling.

Matematisk byggfysik
Johan Claesson (f 1943), professor i Matematisk
byggfysik fr o m 1 juni 1998. Han blev civilingenjör
i teknisk fysik vid Lunds tekniska högskola (LTH)
1966 och disputerade 1977. Han har varit assistent
i matematik, forskningsassistent i matematisk fysik
och har innehaft docenttjänst i byggnadsfysik vid
Institutionen för byggnadsteknik, LTH. Claessons
forskning har gällt tekniska tillämpningar av matematisk fysik, framför allt inom V-sektionens verksamhetsområde. Speciellt har han arbetat med
analyser och numeriska beräkningsmodeller för
värme-, fukt- och luftströmningsförlopp i byggnadsdelar och i mark. De första studierna gällde värmeledning och tjälinträngning under en byggnad. Han
har lett Markvärmegruppen i Lund och en beräkningsgrupp vid Byggnadsfysik, LTH. Under senare
år har han också utvecklat beräkningsmodeller,
analytiska lösningar och andra analysverktyg för så
kallade termohydroelastiska processer i vattenförande sprickigt berg i samband med slutförvaring
av utbränt kärnbränsle djupt nere i urberget.
Bioteknik
Lena Gustafsson (f 1949), professor i Bioteknik
fr o m 1 april 1999. Hon studerade vid matematisknaturvetenskaplig fakultet vid Göteborgs universitet (GU) och avlade filosofie kandidatexamen 1972.
Därefter vidtog doktorandstudier gällande glycerolmetabolismen hos en marin jästsvamp och hon
disputerade 1979 inom ämnesområdet mikrobiologi. Därefter fortsatte hon forskningen gällande
mikroorganismers energimetabolism. En centralt
utnyttjad metod i sammanhanget har varit mikrokalorimetri för termodynamisk bearbetning av biologiska system, såsom upprättande av energibalanser, samt för kontinuerlig registrering och kontroll av den biologiska aktiviteten i mikrobiella system. Forskningen har varit av både basal och tillämpad natur, vilket har resulterat i flera industrisamarbeten. Sedan 1988 har Gustafsson innehaft ett
lektorat vid Avdelningen för allmän och marin mikrobiologi, nu tillhörande Institutionen för cell- och
molekylärbiologi, GU och är sedan 1994 docent vid
samma institution. Hon har ägnat många år åt
grundutbildning och administrativa uppdrag, som
studierektor, prefekt och vicedekanus vid matematisk-naturvetenskaplig fakultet, GU.
Kemiteknik
Said Irandoust (f 1960 i Tabriz, Azerbajdzan,Iran),
professor i Kemiteknik fr o m 1 januari 1999. Han
kom till Sverige 1979 som utbytesstudent och blev
civilingenjör i Kemiteknik vid Chalmers 1984. Han
disputerade 1989 med en avhandling om monolitreaktorer och 1990 erhöll han en forskarassistenttjänst vid Chalmers. 1994 antogs han som docent
och tillträdde en docenttjänst vid Institutionen för
kemisk reaktionsteknik på Chalmers. 1998 utnämndes han till biträdande professor vid Sektio-

ny kunskap
nen för kemi, Chalmers. Irandousts forskningsområde berör katalytiska gas-vätske processer med
fokus på reaktionskinetik, masstransport, strömningsberäkningar, reaktormodellering och reaktordesign. Intresse för undervisning och studenternas
lärande har genom åren lett till flera pedagogiska
projekt, bland dem ett multimediaprojekt med finansiering från grundutbildningsrådet. Han har också
under en längre period varit knuten till Centrum för
Pedagogisk Utveckling, Chalmers. Sedan 1 mars
1999 är han vicerektor vid Chalmers med särskilt
ansvar för grundutbildningen.

Hållfasthetslära
Lennart Josefson (f 1954), professor i Hållfasthetslära fr o m 1 januari 1999. Han studerade maskinteknik vid Chalmers och avlade civilingenjörsexamen 1976. Samma år anställdes han vid Avdelningen för hållfasthetslära. Han disputerade 1983
på en avhandling om värmebehandling av svetsade
rör, ett arbete som ingick i ett större NORDFORSKprojekt om avspänningsglödgning. Josefson beräknade med hjälp av finit elementmetod de
deformationer och spänningar som uppstår i en
kropp vid svetsning och hur dessa storheter ändras
vid en efterföljande värmebehandling. 1983 anställdes han som forskarassistent och har därefter
haft tjänst som universitetslektor (1986) och biträdande professor (1995). Han erhöll docentkompetens 1986. Josefson har arbetat med flera
olika problem inom den tillämpade hållfasthetsläran. Speciellt har han studerat metoder att beskriva inverkan av svetsning på deformationer i
komplexa strukturer och på initiering och tillväxt av
s k utmattningssprickor. Han har också på senare
tid studerat metoder att beskriva och visualisera
mekaniskt energiflöde i vibrerande strukturer. Sedan 1998 är han dekanus vid Sektionen för maskin- och farkostteknik.
Tillverkningssystem
Anders Kinnander (f 1950), professor i Tillverkningssystem fr o m 1 mars 1999. Han studerade
maskinteknik vid Linköpings tekniska högskola
(LiTH) och avlade civilingenjörsexamen 1974 samt
doktorsexamen 1981. Doktorsavhandlingen hade
titeln ”Bearbetningsövervakning vid svarvning” och
behandlade möjligheterna att ersätta den mänskliga övervakningen av bearbetningen med ett
automatiserat system. Efter disputationen arbetade han som t f professor vid LiTH. 1984 påbörjade
han en anställning på ASEA-STAL, numera ABBSTAL. Han hade där olika positioner inom produktionen men kom huvudsakligen att arbeta som ansvarig för produktionsutvecklingen. Förutom utveckling av produktionssystem handlade arbetet om nya
arbetsformer i produktionen, där han ledde fullskaleförsök att finna nya bättre sätt att låta människans egenskaper komma till sin rätt i produktionssystem. 1993 utsågs han till professor i Verkstadsteknik vid Luleå tekniska universitet. Forskningen
där var inriktad på simuleringshjälpmedel för utveckling av produktionssystem, bl a hur stödprocesserna kan modelleras. Vidare har han studerat hur nya tillverkningsprocesser kan introduceras
i ”virtuella” företag.

Materialteknik
Uta Klement (f 1962 i Kassel, Tyskland), professor
i Materialteknik, särskilt elektronmikroskopi fr o m
1 oktober 1999. Hon studerade fysik vid GeorgAugust-Universität i Göttingen och examinerades
där 1987 vid Institut für Metallphysik, där hon också
erhöll sin doktorsexamen 1991. Under denna tid
gjorde hon sig förtrogen med elektronmikroskopi
vilket fortfarande är hennes huvudsakliga specialområde. År 1990 fick hon utmärkelsen ”Hoechst
Doktorandenpreis”, och från 1992 innehade hon en
postdoc-position vid University of Toronto, Canada.
Åter tillbaka i Tyskland arbetade hon på Institut für
Festkörper- und Werkstofforschung i Dresden och
på Max-Planck-Institut für Metallforschung i Stuttgart med nanokristallina magnetiska material och
halvledarkomponenter. Under samma tid undervisade hon på Fachhochschule für Technik i Esslingen. År 1998 blev hon chef för elektronmikroskopilaboratoriet inom Zentrale Forschungseinrichtungen vid Degussa AG i Hanau. Hon utvecklade där
analytisk elektronmikroskopi för undersökning av
avancerade material för till exempel katalysatorer
och bränsleceller.
Teknisk akustik
Mendel Kleiner (f 1946), professor i Teknisk akustik fr o m 1 juli 1999. Han blev civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers 1969 och disputerade 1978
på en avhandling om simulering av ljudfält i rum för
tal och musik. Han blev 1980 utnämnd till universitetslektor vid Institutionen för teknisk akustik och
1989 blev han antagen som docent. 1995 utnämndes han till biträdande professor och 1999 till
professor vid Institutionen för teknisk akustik. Kleiners forskningsområden är samlade under rubriken
kommunikationsakustik. Hans forskargrupp, Chalmers rumsakustikgrupp, forskar inom ett brett område innefattande hörande och tal (psykoakustik),
egenskaper hos olika omvandlare för audio och
ultraljud (elektroakustik), prediktering och simulering av ljudfält för forskning och virtual reality (rumsakustik). Under senare år har gruppen också kommit att arbeta med ljudkaraktär, komfort och störning hos buller (ljudkvalité) samt akustik och
psykoakustik hos orgelpipor och orgelklang (musikakustik). Kleiner har även varit knuten till Chalmers
industriteknik som konsult.
Automation
Bengt Lennartson (f 1956), professor i Automation
fr o m 1 januari 1999. Han blev civilingenjör i teknisk fysik vid Chalmers 1979 och disputerade 1986
i reglerteknik med en avhandling om stokastiska
effekter vid digital reglering av tidskontinuerliga
system. Samma år blev han vikarierande universitetslektor, fick fast lektorat 1989 och utnämndes
1997 till biträdande professor i reglerteknik. Sedan
sommaren 1998 är han linjeföreståndare för
automatiseringstekniklinjen (Z) på Chalmers – en
civilingenjörsutbildning med 90 teknologplatser.
Dessutom är han utsedd att leda Chalmers centrum
för mekatronik och systemteknik (CHASE), en centrumbildning i gränslandet mellan maskin-, elektrooch datorteknik. Lennartsons forskningsintressen
inkluderar klassisk reglerteknik, som effektiv inställning av PID-regulatorer och robust reglering,
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men också mer dator- och informatikinriktade problemställningar baserade på händelsediskreta och
hybrida systemmodeller. Den senare verksamheten har speciellt fokuserats kring verkstadstekniska
applikationer med betoning på styrning av flexibla
produktionssystem.
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Elektronikproduktion
Johan Liu (f 1960 i Shan Dong, Kina), professor i
Elektronikproduktion fr o m 1 april 1999. Han erhöll
sin bergsingenjörsexamen 1984 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 1989 avlade han
teknisk doktorsexamen vid samma skola inom
ämnesområdet snabbstelningsprocesser av metalliska material med titeln ”Fundamentals of rapid
solidification processes”. Mellan 1986 och 1989
var han anställd som forskningsingenjör vid Institutet för Metallforskning, Stockholm, där han huvudsakligen sysslade med framställning och karaktärisering av nya snabbstelnade metalliska material.
1989 anställdes Liu vid IVF – Institutet för Verkstadsteknisk Forskning i Göteborg, Enheten för
Elektronikproduktion, där han senast var verksam
som temaledare för förbindnings- och kapslingsteknik. Hans forskning kring elektriskt ledande lim
för tillämpningar inom elektronikbyggsätt belönades 1996 med IEEE CPMT Transaction ”Best Paper
Award”. Liu erhöll docentur i materialvetenskap vid
Chalmers 1995 och blev adjungerad professor i
december 1998.
Trafiksäkerhet
Per Lövsund (f 1948), professor i Trafiksäkerhet
fr o m 1 april 1999. Han blev civilingenjör i medicinsk teknik vid Linköpings tekniska högskola 1974
och disputerade 1980 på en avhandling om biologiska effekter av elektromagnetiska fält. Därefter
anställdes han som forskningsledare inom trafikmedicin vid Väg- och Transportforskningsinstitutet.
1985 anställdes han vid Chalmers och antogs som
docent 1986 i Trafiksäkerhet samt utnämndes
1995 till biträdande professor vid Sektionen för
maskin- och farkostteknik. Lövsunds forskningsområde berör skadeförebyggande säkerhet i fordon, vilket innefattar grundläggande medicinsk
forskning för att förstå relationerna mellan olika
typer av krockvåld och personskador. Det innefattar
även tillämpad teknisk forskning för utveckling av
principer för skyddssystem och provningsmetoder.
Forskningen avser framförallt uppkomstmekanismer
för och prevention av nackskador (whiplash) samt
svåra hjärnskador och sker inom nationella och
internationella konsortier innefattande bl a medicinska institutioner och fordonsindustrier. Lövsund
har haft en rad olika engagemang inom forskarutbildningen, bl a som studierektor vid M- och Isektionerna.
Matematisk statistik
Jacques de Maré (f 1944), professor i Matematisk
statistik fr o m 1 april 1999. Han har studerat matematik, teoretisk filosofi och teoretisk fysik samt
matematisk statistik vid Lunds universitet. Det turbulenta året 1968-69 tillbringade han i Berkeley,
men återkom till Lund och blev där filosofie doktor
i matematisk statistik 1975. Han hade tjänst vid
Umeå universitet 1976-79, då han anställdes vid
Chalmers, där han 1995 blev biträdande professor.
Han var gästforskare vid University of North Carolina 1982 och vid University of California i Santa
Barbara 1989. de Maré disputerade på en avhandling om korsningsegenskaper för stokastiska pro50

cesser och utvecklade senare, på basis av denna,
en teori för optimala larmsystem. Han har intresserat sig både för kemiska och mekaniska applikationer. Nu arbetar han med statistiska metoder för
materialutmattning i samarbete med Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut. På Chalmers
har han på olika sätt verkat för att få till stånd
närmanden mellan de matematiska och tekniska
ämnesområdena.

Uthålliga akvatiska system
Greg Morrison (f 1960 i Hextable, England), professor i Uthålliga akvatiska system fr o m 1 september 1999. Efter en miljöutbildning vid University of Plymouth (BSc hons 1981) och University of
Southampton (MSc 1982) deltog han i ett samarbetsprojekt mellan Chalmers och University of
Middlesex om metallers förekomstformer, omvandling och transport i dagvatten. Det ledde fram till
disputation 1985. 1987-88 var han postdoc vid
CSIRO Division of Fuel Technology i Sydney. Han
återvände till Chalmers 1989 som forskarassistent
och utnämndes till docent 1990 samt till biträdande professor 1995. Nuvarande forskning inkluderar två EU-finansierade projekt, ett som handlar
om platinagruppens metaller i den akvatiska miljön
och ett om en nyligen patentsökt, passiv akvatisk
provtagare. Han har också ett gott samarbete med
Göteborgs universitet inom utformning och funktion av konstruerade våtmarker. Morrison är programdirektör för Mastersutbildningen ”Applied
Environmental Measurement Techniques”. Sedan
1997 är han vicedekanus (grundutbildningen) vid
Miljösektionen och är delaktig i satsningar på miljöprofiler i grundutbildningen (s k SEARCH-programmet) och stiftelsesatsningen ”Chalmers Environmental Initiative”.
Matematisk statistik
Olle Nerman (f 1951), professor i Matematisk
statistik fr o m 1 april 1999. Efter fil kand-examen
vid Göteborgs Universitet (GU) 1972 blev han doktorand i matematisk statistik vid samma lärosäte.
Sannolikhetsmodeller för populationsdynamik var
ämnet i doktorsavhandlingen 1979. Sedan dess
har han varit verksam vid den för Chalmers och GU
gemensamma matematiska institutionen. 1985 blev
han docent vid GU samt Chalmers-lektor och 1995
biträdande professor. På 1980-talet var han tidvis
studierektor vid GU. Populationsmatematik var hans
huvudsakliga forsknings- och handledningsfält under 1980-talet. Senaste decenniets intressen har
präglats av tillämpningar såsom analys av medicinska överlevnadsdata, epidemimodeller, analys av
feltoleranta datorsystem och nyttjande av hjälpinformation i urvalsundersökningar. Nerman är en
av initiativtagarna till Göteborgs Stokastiska Centrum, som syftar till ökad användning av statistik i
industri, andra vetenskaper och förvaltning. Nerman är engagerad i flera doktorandbaserade forskningssamarbeten med genetiker och medicinare
och planerar en med cell- och molekylärbiologer
gemensam satsning inom andra delar av bioinformatikområdet.
Projektledning
Flemming Norrgren (f 1951), professor i Projektledning fr o m 1 april 1999. Han studerade vid
Göteborgs Universitet (GU), där han 1982 disputerade vid Psykologiska institutionen. Därefter verksam som forskarassistent och forskningslektor framförallt inom tvärvetenskapliga projekt i vilka fors-

kare från Chalmers och GU ingick. Han utnämndes
1988 till docent i psykologi och började samma år
som programledare för ett större tvärvetenskapligt
forskningsprograrn om ledning och organisering av
konstruktions- och utvecklingsarbete vid det nyinrättade Arbetsvetenskapliga Kollegiet med placering vid Chalmers Teknikpark. 1992-94 var Norrgren föreståndare för Arbetsvetenskapliga Kollegiet.
Efter ett halvår som gästforskare vid Universitetet
i Bologna 1995 återvände han till Chalmers som
programledare vid det nyinrättade Centre for Research on Organizational Renewal (CORE) och parallellt programchef vid stiftelsen IMIT. 1996-97
utvecklade han tillsammans med kollegor från Chalmers och Handels i Stockholm FENIX forskarskola
och forskningsprogram. Sedan starten 1997 är han
programchef för FENIX. Norrgrens egen forskning
har i huvudsak varit inriktat på ledarskap, förändringsprocesser och organisering av industriella
produktutvecklingsprojekt.

Polymera konstruktionsmaterial
Mikael Rigdahl (f 1950), professor i Polymera konstruktionsmaterial fr o m 1 augusti 1999. Han blev
civilingenjör i Teknisk fysik vid Chalmers 1973. Han
disputerade 1976 i ämnet Polymera material vid
Chalmers på en avhandling om inre spänningar och
spänningsrelaxation i polymerer. 1978 utnämndes
han till oavlönad docent i Polymera material vid
Chalmers. Under ca ett år i slutet av sjuttiotalet var
Rigdahl ”post-doctoral research fellow” vid McGill
University , Montreal i Canada, där han studerade
viskoelastiska egenskaper hos joninnehållande
polymerer. 1981 anställdes han vid STFI (Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut) i Stockholm,
där han verkat som forskningsledare inom områdena ytbehandling och processteknik papper. 198489 var han dessutom adjungerad professor i Polymera material vid Chalmers och därefter (198999) adjungerad professor i pappersteknik vid KTH.
Rigdahls forskningsområde innefattar viskoelastiska
egenskaper hos polymerbaserade material, reologiska egenskaper hos suspensioner, polymerlösningar och polymersmältor, bearbetning av polymerer, ytbehandling av fiberstrukturer samt simulering av flödesförlopp.
Matematik, särskilt spektralteori
Grigori Rozenblioum (f 1948 i Leningrad (St. Petersburg), Ryssland), professor i Matematik fr o m 1
februari 1999. Han studerade matematik och matematisk fysik vid Leningrads Statsuniversitet, avlade MSc examen 1971 och doktorsexamen 1974.
Avhandlingen behandlade spektralteori för
differentialoperatorer och innehöll bl a den viktiga
Cwikel-Lieb-Rozenblioum uppskattningen för egenvärdena till Schrödingeroperatorn i kvantummekanik.
Efter det undervisade han under många år i matematik vid olika universitet i Ryssland. 1981-88
arbetade han också på ett stort kraftverksindustriforskningscentrum i Leningrad (CKTI), där han var
chef för en grupp som sysslade med beräkningsmetoder för egenfrekvenser och vibrationsanalys
för stora ång- och gasturbiner. Åren 1993-95 arbetade han som gästprofessor i matematik vid Aalborgs
universitet i Danmark. Från 1995 var han universitetslektor vid Göteborgs universitet och 1997 erhöll han docentkompetens. Rozenblioums forskning omfattar spektralteori för differentialoperatorer
och globalanalys (topologiska och algebraiska
invarianter av differentialoperatorer).

Datalogi
Mary Sheeran (f 1959 i Dublin, Irland), professor i
Datalogi fr o m 1 april 1999. Hon studerade på
Trinity College Dublin, och avlade civilingenjörsexamen i elektronik 1980. Hon läste formella metoder
ett år på Universitet i Oxford och hade tänkt att
återvända till en karriär inom industrin på Irland,
men stannade istället kvar i Oxford för att forska
inom gränsområdet mellan formella metoder och
hårdvarukonstruktion. Hon disputerade i ämnet
1984 och avhandlingen handlade om hur man
använder ett enkelt programmeringsspråk för att
konstruera och verifiera hårdvara. 1984-85 arbetade hon som gästforskare på Chalmers och sedan
som lektor i Oxford och Glasgow innan hon återvände till Chalmers 1992. År 1997 utnämndes hon
till biträdande professor. Tillsammans med adj prof
Gunnar Stålmarck leder hon en forskningsgrupp i
formella metoder på institutionen för datavetenskap.
Kontakten med Stålmarck och hans företag Prover
Technology AB har givit nya möjligheter för hennes
ökande intresse att få ut forskningsresultaten till
industrin.
Tillförlitliga och robusta realtidssystem
Neeraj Suri (f 1963 i New Dehli, Indien), innehar
den s k SAAB-professuren i Tillförlitliga och robusta
realtidssytem vid Institutionen för datorteknik sedan 1 juli 1999. Professuren finansieras huvudsakligen av Saab AB, Saab Ericsson Space AB och
Saab Automobile AB. Suri bedrev forskarstudier vid
University of Massachusetts, Amherst i USA, där
han avlade sin doktorsexamen 1992. Närmast kommer han från en biträdande professorstjänst vid
Boston University. Hans huvudsakliga forskning
bedrivs inom området pålitliga och feltoleranta
realtidssytem, som innefattar algoritmer, arkitekturer,
operativsystem och programtestning av system.
Suri har belönats med US National Science
Foundation (NSF) CAREER forskningspris. Han är
seniorledamot i IEEE Computer Society och medlem i IFIP WG10.4 – arbetsgruppen för pålitliga
datorsystem. Han ingår även i den redaktionella
ledningen för tidskriften IEEE Transaction on Parallel
and Distributed Systems.
Skogsindustriell kemiteknik
Hans Theliander (f 1956), professor i Skogsindustriell kemiteknik fr o m 1 april 1999. Han studerade kemiteknik vid Chalmers och avlade civilingenjörsexamen 1982. Därefter påbörjade han
doktorandstudier vid Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik på Chalmers. Hans
teknologie licentiatexamen 1985 utgjorde första
delen av en systemteknisk analys av sulfatmassaprocessens kemikalieåtervinningssystem. Delar av
licentiatuppsatsen publicerades i ”Nordic Pulp and
Paper Research Journal” och belönades som bästa
vetenskapliga artikel 1986. Efter licentiatexamen
vikarierade han på deltid som universitetslektor och
ledde arbetet med ovan nämnda systemtekniska
analys. Han disputerade 1987 med avhandlingen
”An Analysis of a Part of the Recovery System of
the Sulfate Pulp Process”. Därefter fortsatte han i
olika positioner (forskarassistent, universitetslektor och en docenttjänst) vid samma institution fram
till 1997. Under denna period fortsatte arbetet med
systemanalysen, vilket 1991 belönades med Gunnar Engströms stipendium (ASEA-stiftelsen). 1997
utnämndes Theliander till professor i kemisk
apparatteknik med skogsindustriell inriktning vid
Luleå tekniska universitet. ◆
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Den
fysiska miljön
Byggnader och lokaler

Med Chalmers satsningar på en växande verksamhet följer behov av såväl nya lokaler som
förändring och anpassning av befintliga. Det
gäller både Chalmers-området i centrala Göteborg och Chalmers Lindholmen. Chalmers
har som målsättning att bidra till att utveckla
ett internationellt välrenommerat universitetsområde från Norra Älvstranden via Göteborgs
centrum och centrala Chalmers-området till
Sahlgrenska sjukhusområdet.
Byggplanerna för de närmaste tre åren omfattar ett lokaltillskott på 60 000 m2 och en total
investering på 1 200 Mkr. Totalarean uppgick
vid årets slut till 222 000 m2. Hyreskostnaden
steg från 255 Mkr till 270 Mkr.
Vid sidan om redan pågående projekt startades under året flera större och mindre projekt. Chalmers har därmed blivit en av Göteborgs största byggarbetsplatser.
Moderna lokaler samt attraktiva studie- och
forskarmiljöer är viktiga för Chalmers förmåga
att attrahera duktiga lärare, forskare och studenter. Chalmers lokalförsörjning har utvecklats till en alltmer komplex process. För att
säkerställa denna process har ansvaret för planering, produktion och förvaltning av skolans
lokaler den 1 juli 1999 överförts till dotterbolaget Chalmersfastigheter AB. Chalmersfastigheter är ägare till Chalmers egna fastigheter.
Renovering, om- och nybyggnader

På Vasa-området startades våren 1999 ett
15 000 m2 stort ombyggnadsprojekt av huvudlänga 2 och 3 samt nybyggnad av en mellanliggande glasgård. Inom området pågår i övrigt
flera mindre projekt.
Byggnationen av nya Mikroteknologicentrum fortgår planenligt. Byggnaden är i
huvudsak färdig, men invändiga komplette-
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ringsarbeten och utrustning av renrumslaboratoriet kommer att pågå fram till inflyttning sommaren 2000.
I maj påbörjades en tillbyggnad av Kemihuset omfattande studiecenter, café, avancerade IT-baserade undervisningsstudios och
hörsalar, totalt 3000 m2. Invigning är planerad
till hösten 2000.
Under hösten genomfördes det s k OMform-projektet vid M-sektionen. 1000 m2 fräscha läs- och samvarolokaler står nu klara att
ta emot M-studenterna, som själva initierat och
drivit projektet.
Med sikte på att förbättra ED-studenternas
villkor drogs bygget av den s k ”linsen” igång
under sommaren. Den 4000 m2 stora byggnaden är placerad inne på ED-gården och innehåller café, bibliotek och olika studielokaler.
Startskottet för nytt kårhus och ny huvudentré gick i februari. Arbetena har avancerat
så långt att stommen närmar sig färdigställande. Inflyttning beräknas ske i januari 2001.
Chalmers Lindholmen fortsätter att växa.
Under hösten startade bygget av det nya kvarteret Jupiter. Lokaler om totalt ca 8 000 m2
skall stå klara till hösten nästa år. Chalmers engagemang på Lindholmen befästes ytterligare
genom att Chalmersfastigheter AB strax före
årsskiftet förvärvade de byggnader där Chalmers tidigare hyrde lokaler. Därutöver omfattar köpet 30 000 m2 reservmark för framtida
expansion.
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. ◆

Chalmers styrelse
och ledning

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB

Från vänster Mauritz Sahlin, direktör – Christian Högfors,
personalföreträdare SACO – Bengt Halse, direktör, Saab AB –
Maria Alm, Studentkårens fd ordförande – Conny Sjöström,
personalföreträdare SEKO – Ann-Sofie Sandberg, professor,
Chalmers – Bert-Inge Hogsved, direktör, Hogia AB – Björn Svedberg,
styrelsens ordförande, tekn dr – Jan-Eric Sundgren, rektor, professor –
Andreas Eklöf, Studentkårens ordförande – Solveig Lindström,
kommunalråd, Göteborg – Anders Olausson, personalföreträdare ST –
Mårten Carlsson, styrelsens vice ordförande, professor SLU –
Peter Jagers, professor, Chalmers – Magnus Holmström, Studentkårens
utbildningsutskott – Mattias Olofsson, doktorandsektionen.
Saknas på bild gör Agneta Granberg, kommunalråd, Göteborg.

Högskolans ledningsgrupp, HLG

Professor Bo Egardt
och professor
Said Irandoust har
utnämnts till prorektor
respektive vicerektor.

Gruppen har tretton ledamöter och består av
rektor, prorektor, vicerektor, de nio dekanerna
samt rektorn för Chalmers Lindholmen.
Rektors ledningsgrupp, RLG

Gruppen har fjorton ledamöter och består av
rektor, prorektor, vicerektor, rektors två rådgivare, de sju avdelningscheferna för respektive administration, personal, utbildning, forskning och forskarutbildning, internationella,
IT och information samt överbibliotekarien
och verkställande direktören för Chalmersfastigheter. ◆
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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 och med
31 december 1999.
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.
Ägarförhållanden

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger
samtliga aktier i bolaget. Stiftelsen kan enligt
stiftelseförordnandet inte avhända sig aktieinnehavet. Till förmån för bolaget har Stiftelsen Chalmers tekniska högskola ställt ut en
oåterkallelig kapitaltäckningsgaranti. Denna
har under året utökats med 100 Mkr vilket
innebär att kapitaltäckningsgarantin vid årets
utgång omfattar 300 Mkr. Garantin har ianspråktagits under 1999 vid en riktad nyemission om 45 Mkr. Totalt har garantin därmed
ianspråktagits med 130 Mkr. Återstående ram
för kapitaltäckningsgarantin är således 170
Mkr. Detta skall beaktas när man bedömer
bolagets ställning och eget kapital vid räkenskapsårets utgång.

Koncernen
I koncernen ingår moderbolaget Chalmers
tekniska högskola AB (Chalmers) samt följande dotter- och dotterdotterbolag:
• Chalmers Lindholmen högskola AB
• Chalmersfastigheter AB med
dotterbolagen Chalmersfastigheter
Lindholmen AB samt Emils Kårhus AB
• AB Chalmersinvest med det vilande
dotterbolaget Elsago AB.
Samtliga bolag inom koncernen är helägda.
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Verksamheten

I syfte att ge högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildningen en tydligare identitet samt ökad
självständighet har dotterbolaget Chalmers
Lindholmen högskola AB bildats. Verksamheten startade 1 juli 1999 i samband med att den
inom Chalmers tekniska högskola AB tidigare
bedrivna verksamheten, vad gäller högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildning, överfördes
till Chalmers Lindholmen högskola AB.
Dotterbolaget Chalmersfastigheter AB förvärvades 1 juli 1999 från Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola.Verksamheten för Chalmersfastigheter med dotterbolag är att förvärva,
äga, förvalta och utveckla fastigheter och byggnader, samt att tillhandahålla tjänster och
nyttigheter knutna till lokalförsörjningen för
Chalmers.
AB Chalmersinvest skall inom Chalmerssfären identifiera, initialfinansiera 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.
Investeringar

Koncernens investeringar har under året uppgått till 613 (204) Mkr. Därav utgör anläggningsfastigheter 120 (0) Mkr, utrustning och
inventarier 212 (171) Mkr samt pågående arbeten 242 (0) Mkr.
Likviditet och finansiering

Likvida medel för koncernen uppgick vid periodens slut till 297 (135) Mkr. Finansiering har
skett genom av koncernföretag tecknad nyemission om 145 (0) Mkr samt genom långfristig upplåning om 180 (0) Mkr. Därutöver har
finansiering skett genom kreditinstitut till ett
belopp om 150 (0) Mkr.

Koncernen
Översikt över resultat och ställning
Belopp i kkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Medelantal anställda

1999
1 835 837
– 52 830
1 884 661
2 407

1998
1 678 369
5 249
1 290 375
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

1999

1998

1997

1995/96

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
varav driftsbidrag
Balansomslutning
Medelantal anställda

1 763 724
– 56 372
0
1 454 905
2 329

1 678 019
– 2 455
0
1 283 136
2 290

1 548 288
559
75 000
1 144 580
2 211

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

Rörelsens intäkter
inklusive Chalmers Lindholmen
t o m 30 juni 1999 (Mkr)

1999

1998

1997

Departementsmedel
Övriga statliga bidrag och uppdrag
Bidrag/uppdrag från företag mfl
Offentliga stiftelser
EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Övrigt
Summa intäkter

750
349
159
92
35
231
148
1 764

811
323
157
71
32
130
154
1 678

789
335
122
45
31
84
142
1 548

Rörelsens kostnader
inklusive Chalmers Lindholmen
t o m 30 juni 1999 (Mkr)

1999

1998

1997

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

972
246
439
146
1 803

(18 mån)

1995/96
(omräknat
till 12 mån)

812
313
104
0
12
27
103
1 371

1995/96
(omräknat
till 12 mån)

914
255
379
123
1 671

860
229
326
100
1 515

789
250
262
77
1 378

Moderbolaget
Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Rörelseintäkterna, exklusive driftsbidrag och
aktieägartillskott, har under verksamhetsåret
uppgått till 1 764 (1 678) Mkr. Om jämförelseuppgifterna för 1998 justeras avseende Chalmers Lindholmen andra halvåret, är ökningen
av intäkterna 149 Mkr (+9%). Ökningen ligger
helt inom forskning och forskarutbildning. Intäkterna ökar främst från Chalmers stiftelse,
för stora satsningar som gjorts inom bl a IT-området, samt från de offentliga stiftelserna. Även
de statliga intäkterna ökar, främst från Energimyndigheten. Intäkterna från utbildningsdepartementet är i stort sett oförändrade.
Andelen av den statliga finansieringen har för
moderbolaget minskat från 72 % (1 158 Mkr år
1998) till 66 % (1 170 Mkr år 1999).

Rörelsekostnaderna, exklusive lämnat aktieägartillskott, uppgår till 1 803 (1 671) Mkr. Om
jämförelseuppgifterna för 1998 justeras avseende Chalmers Lindholmen andra halvåret,
ökar rörelsekostnaderna med 197 Mkr (+12%)
under 1999. Personalkostnaderna har ökat
med 10%, vilket dels beror på att antalet anställda har ökat under året med 110, dels på
tidigare träffat löneavtal. Avskrivningarna har
ökat med 24% under året beroende på fortsatta stora investeringar i bland annat IT och
utrustning. Övriga kostnader har ökat med
20%. Främst är det IT-relaterade kostnader
och övriga köpta tjänster som ökar.
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Resultat och lönsamhet

Chalmers
tekniska högskola AB

Resultatet för Chalmers uppgår, efter finansiella poster, till – 56 (– 2,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgår till – 40 (7) Mkr. Redovisningsprincipen för beräkning av semesterlöneskuld
har förändrats jämfört med föregående räkenskapsår. Denna förändring har inneburit en
positiv resultateffekt om 7,5 Mkr. Ökad avsättning för pensioner har påverkat resultatet med
– 7,7 Mkr.
Försämringen av rörelseresultatet ligger
främst inom grundutbildningen som uppvisar
ett resultat om – 49 (– 14) Mkr, vilket är en resultatförsämring med 35 Mkr jämfört med föregående år. Per capitaersättningen inom
grundutbildningen är i princip oförändrad jämfört med 1998 (+0,6%). Kostnaderna har däremot inte under året kunnat anpassas till de
lägre intäktsförutsättningarna. En översyn
pågår inom flera program med avsikt att öka
intäkterna samt att minska kostnaderna.
Rörelseresultatet för forskning och forskarutbildning uppgår till 9 (21) Mkr, vilket är en
försämring med 12 Mkr jämfört med föregående år. Det minskade resultatet beror till stor
del på den omstrukturering som pågår inom
forskningen, med stora investeringar i nya
forskningsområden och svårighet att finansiera
vissa andra forskningsområden.
Finansnettot uppgår till – 16 (– 10) Mkr, vilket är en försämring med 6 Mkr jämfört med
föregående år. Minskningen beror på lägre likviditet under året, där framförallt Chalmers
momsfordran på Kammarkollegiet (110 Mkr)
reglerades först under januari år 2000. Dessutom har räntenivåerna varit generellt lägre
under 1999 jämfört med föregående år.
Investering

Chalmers investering i utrustning och inventarier har uppgått till 206 (171) Mkr. Bland större
investeringar under året märks investeringar i
renrummet för mikroelektronik samt utrustning för elkraftlaboratorium.

aktier har tecknats av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Chalmers utför, enligt avtal, kapitalförvaltning för dotterbolaget AB Chalmersinvest
samt för Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum. Avtalet innebär att högskolan för
deras räkning förvaltar 19,5 (26) Mkr per 31
december 1999.
Framtida utveckling

Under kommande verksamhetsår förutses en
fortsatt god efterfrågan vad gäller Chalmers utbildningsutbud och forskningsinsatser. Inom
ramen för det långsiktiga ramavtalet med staten sluts treåriga uppdragsavtal.
Under år 2000 kommer mikroelektronikbyggnaden att färdigställas och tas i bruk. Tillkommande kostnader för detta och pågående
omstruktureringar inom forskningen samt
stagnerande intäktsnivåer för grundutbildningen, kommer att innebära ett ansträngt
ekonomiskt läge under en omställningsperiod
av ett par år.
Miljöinformation

Högskolan har viss verksamhet, hantering av
organiska lösningsmedel, som innebär anmälningsplikt till Göteborgs kommun enligt den
nya miljölagstiftningen. Med anledning härav
har högskolan påbörjat diskussioner med kommunen i syfte att uppnå ett ömsesidigt informationsutbyte.
Övrigt

Koncernredovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden. Enligt upprättad koncernbalansräkning saknar koncernen fria vinstmedel.
För koncernen har avsättning till bundna reserver föreslagits med 10 kkr.
Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står enligt
balansräkningen (kronor):

Finansiell ställning och likviditet

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa ansamlad förlust

Bolagets likvida medel inklusive kortfristiga
placeringar uppgår till 232 (134) Mkr. Chalmers tekniska högskola har därutöver en beviljad checkkredit om 50 Mkr.
Under verksamhetsåret har Chalmers tillförts 145 Mkr i form av en nyemission om
145 000 aktier á nominellt 1 000 kr. Samtliga

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att den ansamlade förlusten, – 53 513 154 kronor överförs i ny räkning.
Beträffande koncernens och moderbolagets
resultat och ställning i övrigt per 31 december
1999 hänvisas till nedanstående resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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2 858 805
– 56 371 959
– 53 513 154

Resultaträkning
Rörelsens intäkter (kkr)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Koncernen
Not
2, 3
4

Moderbolaget

1999
1 835 837
1 146

1998
1 678 369
10 009

1999
1 763 724
0

1998
1 678 019
10 000

1 836 983

1 688 378

1 763 724

1 688 019

– 1 009 801
– 235 907
– 464 775
– 154 492
– 1 562

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

– 971 968
– 246 197
– 439 568
–145 553
0

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

– 1 866 537

– 1 673 964

– 1 803 286

–1 680 741

– 29 554

14 414

– 39 562

7 278

7 909
– 31 185

19 432
– 28 597

7 185
– 23 995

19 287
– 29 020

– 52 830

5 249

– 56 372

– 2 455

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

0
0

0
0

0
0

0
0

ÅRETS RESULTAT

– 52 830

5 249

– 56 372

– 2 455

Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
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
Anläggningsfastigheter
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Pågående arbeten

Not

12
13
14

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
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
Kassa och bank

31.12.1998

31.12.1999

31.12.1998

119 075
105 018
484 472
219 699

0
111 602
406 428
0

—
105 018
442 595
—

—
111 602
406 428
—

928 264

518 030

547 613

518 030

1 931
—
64 799
1 280

951
—
38 191
1 280

—
36 850
52 793
1 280

—
5 850
28 939
1 280

11

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Aktier i dotterbolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Bostadsrätter

Moderbolaget

31.12.1999

16

Summa omsättningstillgångar

68 010

40 422

90 923

36 069

996 274

558 452

638 536

554 099

1 926

2 186

1 926

2 186

101 360
74 009
0
10 553
155 360
247 727

74 768
93 369
600
16 061
198 673
211 104

98 833
142 592
—
10 553
144 443
185 766

74 330
93 369
—
16 061
198 428
210 626

589 009

594 575

582 187

592 814

156 110
141 342

33 869
101 293

156 110
76 146

33 869
100 168

888 387

731 923

816 369

729 037

1 884 661

1 290 375

1 454 905

1 283 136

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
17
Bundet eget kapital
Aktiekapital (50 000 / 5 000 aktier à nom 1 000 kr)
Inbetalt ej registrerat aktiekapital
Bundna reserver
Reservfond

50 000
100 000
4 106
—

5 000
0
4 101
—

50 000
100 000
—
500

5 000
0
—
500

Summa bundet eget kapital

154 106

9 101

150 500

5 500

Ansamlad förlust / fritt eget kapital
Fria reserver
Balanserat resultat
Årets resultat

6 002
—
– 52 830

758
—
5 249

—
2 859
– 56 372

—
914
– 2 455

Summa ansamlad förlust/fritt eget kapital

– 46 828

6 007

– 53 513

– 1 541

Summa eget kapital

107 278

15 108

96 987

3 959

—

—

4 931

4 931

597 225

560 229

574 132

560 229

165 897
180 000
1 381

15 000
0
1 381

—
—
—

—
—
—

Summa långfristiga skulder

347 278

16 381

—

—

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

111 103
9 988
111 547
600 242

71 960
0
82 390
544 307

86 872
32 980
107 873
551 130

71 693
16 000
82 051
544 273

SUMMA TILLGÅNGAR

Obeskattade reserver

18

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Långfristiga skulder
Låneskulder
Skuld till koncernföretag
Latent skatt

19

18

20

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

21
22
58

832 880

698 657

778 855

714 017

1 884 661

1 290 375

1 454 905

1 283 136

1 907
12 209

75 862
12 046

0
50 757

74 151
8 266

Kassaflödesanalys

Koncernen

Moderbolaget

1999

1998

1999

1998

Den löpande verksamheten (kkr)
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt

– 52 830
211 998
0

5 249
146 055
0

– 56 372
166 795
0

– 2 455
145 991
0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

159 168

151 304

110 423

143 536

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning av varulager
Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga skulder

260
5 566
0
134 223

25
0
– 68 793
151 391

260
10 628
0
64 837

25
0
– 67 104
166 750

Kassaflöde från den löpande verksamheten

299 217

233 927

186 148

243 207

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningsfastigheter
Investeringar i lokalanpassning
Investeringar i utrustning och inventarier
Försäljning av utrustning och inventarier
Investeringar i aktier i dotterbolag
Investeringar i pågående arbeten
Investeringar i andelar i intresseföretag
Minskning av långfristiga placeringar
Ökning av långfristiga placeringar
Minskning av långfristiga fordringar

– 119 926
– 10 896
– 212 119
—
—
– 242 295
– 980
0
– 26 608
0

0
– 32 280
– 171 207
—
—
0
– 951
17 781
0
190

—
– 10 896
– 206 379
39 200
– 31 000
—
—
0
– 23 853
0

—
– 32 280
– 171 207
0
– 5 000
—
—
26 132
0
150

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 612 824

– 186 467

– 232 928

– 182 205

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Minskning av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga skulder

145 000
0
330 897

0
– 33 870
0

145 000
0
—

0
– 48 530
—

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

475 897

– 33 870

145 000

– 48 530

Årets kassaflöde

162 290

13 590

98 220

12 472

Likvida medel vid årets början

135 162

121 572

134 036

121 564

Likvida medel vid årets slut

297 452

135 162

232 256

134 036
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Noter

Intäkter inkl
finans. int.
Grundutbildning
511 519

Kostnader inkl
finans. kost.
566 419

Resultat efter
finans. poster
– 54 900

(540 267)

(556 569)

(– 16 302)

11 471

11 677

– 206

(11 197)

(11 513)

(–316)

Uppdragsutbildning

Not 1 Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper
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.
Koncernens fastighetsinnehav redovisas som anläggningstillgångar. Vad gäller pågående ombyggnadsprojekt har avslutade projekt aktiverats och därmed har även avskrivningsperioden påbörjats.
På grund av omfattande ombyggnadsarbeten har koncernen enligt
god redovisningssed valt att aktivera samtliga till projektet hörande
kostnader. Efter ombyggnadsarbetenas färdigställande kommer
reparationer löpande att kostnadsföras. Latent skatt som uppstår på
grund av skillnader mellan bokförda värden och skattemässiga restvärden (not 11) redovisas ej i resultat- och balansräkningen.
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att koncernens egna kapital omfattar moderbolagets
egna kapital samt den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommer efter förvärvstidpunkten. Chalmers har följt 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.
Köp och försäljningar mellan moderbolag och koncernbolag har
under året skett till ett värde om 15,7 respektive 26,1 Mkr.
I följande noter anges belopp i kkr om inte annat anges.

Forskning och
forskarutbildning

1 175 230

1 176 752

– 1 522

(1 105 995)

(1 094 318)

(11 677)

Uppdragsforskning

72 689

72 433

256

(49 847)

(47 361)

(2 486)

1 770 909

1 827 281

– 56 372

(1 707 306)

(1 709 761)

(–2 455)

Summa

Intäkter och kostnader uppgår till 89 873 kkr för verksamhet vid
Chalmers avseende matematisk-naturvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet. Av beloppet utgör grundutbildning 42 346 kkr och
forskning och forskarutbildning 47 527 kkr.
Not 4 Övriga rörelseintäkter
KONCERNEN
Aktieägartillskott från Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola
Ränteintäkter från engagemang

1999

1998

0
1 146

10 000
9

Summa

1 146

10 009

MODERBOLAGET
Aktieägartillskott från Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola

0

10 000

Summa

0

10 000

Not 5 Medelantalet anställda
1999
Antal Varav
anställda kvinnor
Moderbolaget
2 329
31%
Chalmers Lindholmen
högskola AB
73
20%
Chalmersfastigheter AB
5
28%
Övriga koncernbolag
0
0%
Koncernen totalt

Not 2 Onsala rymdobservatorium
Onsala rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen
för radioastronomi och utgör ett viktigt interdisciplinärt forskningsinstitut inom många områden av astro- och geofysiken. I enlighet
med avtalet mellan svenska staten och Chalmers 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 1999, föregående verksamhetsår 1998 inom parentes:
Onsala rymdobservatorium
Submillimetre Telescope
Summa

2 407

31%

1998
Antal
Varav
anställda kvinnor
2 290
31%
0
0
0

0%
0%
0%

2 290

31%

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
1999
1998
Löner och Sociala Löner och Sociala
andra ers. kostn.
andra ers. kostn.
Moderbolaget
650 700 294 500
618 500 264 900
varav pensionskostnader 1

Chalmers Lindholmen
högskola AB

79 800

25 000

varav pensionskostnader 2

Chalmersfastigheter AB

12 400

60 800

0

0

0

0

200
0

0
0

4 200

2 100

varav pensionskostnader 3

1 100
300

Intäkter
15 283

Kostnader
16 118

Resultat
– 835

(17 219)

(15 454)

(1 765)

5 396

5 277

119

(4 856)

(5 742)

(– 886)

20 679

21 395

– 716

1 Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD följer dessa samma pensions-

(22 075)

(21 196)

(879)

plan 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.

Not 3 Verksamhetsredovisning
Chalmers huvudverksamheter består av utbildning och forskning/
forskarutbildning. Utbildning är uppdelad i grundutbildning och
uppdragsutbildning. Inom forskning/forskarutbildning är uppdragsforskning särredovisad.
Intäkter, kostnader och resultat fördelar sig på verksamhetsområden enligt följande avseende 1999, föregående verksamhetsår 1998
inom parentes:
60

AB Chalmersinvest
Övriga koncernbolag
Koncernen totalt
varav pensionskostnader

200
0

0
0

678 000 308 000

618 700 264 900

84 300

60 800

2 Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD och arbetande styrelseordförande följer dessa samma pensionsplan som för övriga anställda i bolaget.
VD:s anställningsavtal innehåller inget åtagande om avgångsvederlag.
3 Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD följer dessa samma pensions-

plan som för övriga anställda i bolaget. VD:s anställningsavtal innehåller ett
åtagande om avgångsvederlag under två år, med avräkning mot ersättning
från annan arbetsgivare.

Löner och andra ersättningar fördelad mellan
styrelseledamöter och anställda:
1999
1998
Styrelse, VD Övriga Styrelse,VD
Moderbolaget
Chalmers Lindholmen
högskola AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest
varav tantiem och dylikt

Koncernen totalt
varav tantiem och dylikt

Övriga

1 345

649 365

1 284

617 210

873
508
228

24 119
1 577
0

0
0
155

0
0
0

63

0

0

0

2 954

675 061

1 439

617 210

63

0

0

0

Vad gäller dotterbolaget AB Chalmersinvest har VD engagerats i
bolaget på konsultbasis. Kostnaden för detta har under året uppgått
till 989 (848) kkr. Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser
gentemot gruppen styrelse och VD. Bolaget har inget avtal om avgångsvederlag med VD.
Not 7 Arvoden och ersättningar till revisorer
Koncernen
Moderbolaget
1999
1998
1999
1998
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

785
2 129

363
1 362

600
2 080

363
1 362

229

197

229

197

58

0

0

0

RRV
Revisionsuppdrag

MODERBOLAGET
Följande procentsatser används:
Anläggningstillgång
Dyrbar vetenskaplig utrustning
Laboratorieutrustning
Verkstadsutrustning
Datorutrustning
Kontorsutrustning
Transportmedel
AV-utrustning
Möbler och inredning
Övrigt
Investering i lokalanpassning

%
6,6 - 10
20
10
33,3
10 - 33,3
20
20
10
10
5

Avskrivningarnas fördelning:
Utrustning anskaffad före 930701
Utrustning anskaffad efter 930701
Lokalanpassning

1999
9 861
131 458
4 234

1998
9 729
110 923
2 548

Summa

145 553

123 200

Not 9 Övriga rörelsekostnader
KONCERNEN
Kostnader för anläggningstillgångar som är engagemang 1 562
(1 631) kkr.
MODERBOLAGET
Lämnat aktieägartillskott till AB Chalmersinvest 0 (10 000) kkr.

Övriga revisorer
Andra uppdrag

Not 8 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. Avskrivningar på investering i lokalanpassning följer den
skattemässigt högst tillåtna avskrivningssatsen.
KONCERNEN
Följande procentsatser används:
Anläggningstillgång
Dyrbar vetenskaplig utrustning
Laboratorieutrustning
Verkstadsutrustning
Datorutrustning
Kontorsutrustning
Transportmedel
AV-utrustning
Möbler och inredning
Övrigt
Byggnadsinventarier
Investering i lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar

%
6,6 - 10
20
10
33,3
10 - 33,3
20
20
10 - 20
10 - 20
10
5
1,5
5

Skattemässigt skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.
Avskrivningarnas fördelning:
Utrustning anskaffad före 930701
Utrustning anskaffad efter 930701
Lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar

1999
9 889
139 518
4 234
848
3

1998
9 729
110 923
2 548
0
0

Summa

154 492

123 200

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
Av de finansiella kostnaderna utgör 21 (27) Mkr räntedelen av årets
pensionskostnad.
Not 11 Materiella anläggningstillgångar
KONCERNEN
Investering i anläggningfastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Utgående ack. anskaffningsvärden

1999

1998

0
119 926
119 926

0
0
0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

0
– 851
– 851
119 075

0
0
0
0

Skattemässigt restvärde

118 227

0

Investering i lokalanpassning före 930701
Ingående anskaffningsvärde
4 573
– 583
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 990

4 573
0
4 573

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 459
– 311
– 770
3 220

– 327
– 132
– 459
4 114

Investering i lokalanpassning efter 930701
Ingående anskaffningsvärde
95 085
Aktivering av pågående nyanläggning
0
Omföring til utrustning och inventarier
– 10 158
Utrangeringar
– 3 506
Årets investering
0
Utgående ack. anskaffningsvärden
81 421

50 325
12 347
0
0
32 413
95 085

Ingående pågående nyanläggning
Aktivering av pågående nyanläggning
Årets investering
Utgående pågående nyanläggning

61

18 620
0
10 896
29 516

30 967
– 12 347
0
18 620

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omföringar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 6 217
– 3 923
0
1 001
– 9 139

– 3 668
– 2 416
– 133
0
– 6 217

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Omföringar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 6 217
– 3 923
0
1 001
– 9 139

– 3 668
– 2 416
– 133
0
– 6 217

Utgående planenligt restvärde

101 798

107 488

Utgående planenligt restvärde

101 798

107 488

Summa utgående planenligt restvärde

105 018

111 602

Summa utgående planenligt restvärde

105 018

111 602

Utrustning och inventarier anskaffade före 930701
Ingående anskaffningsvärde
197 578
Utrangeringar
– 20 818
Utgående ack. anskaffningsvärden
176 760

200 695
– 3 117
197 578

Utrustning och inventarier anskaffade före 930701
Ingående anskaffningsvärde
197 578
Försäljningar
– 2 763
Utrangeringar
– 20 818
Utgående ack. anskaffningsvärden
173 997

200 695
0
– 3 117
197 578

Ingående avskrivningar
Utrangeringar
Omföringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 150 037
20 818
150
– 9 889
– 138 958

– 143 556
3 117
131
– 9 729
– 150 037

37 802

47 541

Utrustning och inventarier anskaffade efter 930701
Ingående anskaffningsvärde
687 742
Årets investering
212 199
Omföring från lokalanpassning
10 158
Utrangeringar
– 16 496
Omstrukturering inom koncernen
– 238
Utgående ack. anskaffningsvärden
893 365

521 249
171 785
0
– 5 292
0
687 742

Utgående planenligt restvärde

Ingående avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Omstrukturering inom koncernen
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 222 515
4 583
– 110 923
0
– 328 855

Utgående planenligt restvärde

446 670

358 887

Summa utgående planenligt restvärde

484 472

406 428

Pågående arbeten
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Under året avslutade projekt
Utgående pågående arbeten

0
242 295
– 22 596
219 699

0
0
0
0

MODERBOLAGET (kkr)

1999

1998

Investering i lokalanpassning före 930701
Ingående anskaffningsvärde
Utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden

4 573
– 583
3 990

4 573
0
4 573

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 459
– 311
– 770

– 327
– 132
– 459

Utgående planenligt restvärde

3 220

4 114

Investering i lokalanpassning efter 930701
Ingående anskaffningsvärde
95 085
Aktivering av pågående nyanläggning
0
Omföring til utrustning och inventarier
– 10 158
Utrangeringar
– 3 506
Årets investering
0
Utgående ack. anskaffningsvärden
81 421

50 325
12 347
0
0
32 413
95 085

62

18 620
0
10 896
29 516

– 150 037
2 662
20 818
150
– 9 861
– 136 268

– 143 556
0
3 117
131
– 9 729
– 150 037

37 729

47 541

Utrustning och inventarier anskaffade efter 930701
Ingående anskaffningsvärde
687 742
Årets investering
206 378
Omföring från lokalanpassning
10 158
Försäljningar
– 80 288
Utrangeringar
– 16 400
Utgående ack. anskaffningsvärden
807 590

521 249
171 785
0
0
– 5 292
687 742

Utgående planenligt restvärde

– 328 855
16 450
– 139 518
5 228
– 446 695

Ingående pågående nyanläggning
Aktivering av pågående nyanläggning
Årets investering
Utgående pågående nyanläggning

Ingående avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Omföringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

30 967
– 12 347
0
18 620

Ingående avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 328 855
41 189
16 400
– 131 458
– 402 724

– 222 515
0
4 583
– 110 923
– 328 855

Utgående planenligt restvärde

404 866

358 887

Summa utgående planenligt restvärde

442 595

406 428

Not 12 Andelar i intresseföretag
Belopp i kkr
Kapital RösträttsAntal Bokfört
andel
andel andelar
värde
Sekans AB
44,4%
44,4%
400
100
CL Advanced Energy
Research AB
20,0%
20,0%
125
106
MedEikonos AB
23,6%
23,6%
345
505
MedEikonos AB teckningsoptioner t o m 2001-12-31 à 28 000
100
0
MedEikonos AB köpoptioner t o m 2000-12-31 à 12 000
17
0
Elektron ESI AB
33,3%
33,3%
360
635
Nanofactory Instr. AB
29,2%
29,2%
365
812
Cutcom AB
90,0%
90,0%
90 000
690
Nedskrivning CL Advanced Energy Research AB
– 105
Nedskrivning Nanofactory Instruments AB
– 812
Summa
Intressebolagens organisationsnummer och säte:
Sekans AB
556267-2302
CL Advanced Energy Research AB
556227-6633
MedEikonos AB
556551-7744
Elektron ESI AB
556560-9426
Nanofactory Instruments AB
556567-0139
Cutcom AB
556578-8501

1 931
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Not 13 Aktier i dotterbolag
Dotter- och dotterdotter- Kapital RösträttsAntal Bokfört
bolag:
andel
andel andelar
värde
Chalmers Lindholmen
högskola AB
100%
100%
1 000
1 000
Chalmersfastigheter AB
100%
100%
25 000
30 000
Chalmers Lindholmen
fastigheter AB
Emils Kårhus AB

AB Chalmersinvest
Elsago AB

100%
100%

100%
100%

100
1 000

0
0

100%

100%

115 000

5 850

100%

100%

1 000

Summa

0

36 850

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Chalmers Lindholmen högskola AB
556570-6636
Chalmersfastigheter AB
556487-9764
Chalmers Lindholmen fastigheter AB 556579-3634
Emils Kårhus AB
556566-6046
AB Chalmersinvest
556275-3193
Elsago AB
556512-5860

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav
KONCERNEN
Aktier i engagemangsbolag under egen förvaltning:
Kapital RösträttsAntal Bokfört
andel
andel andelar
värde
Samba Sensors AB
8,5%
8,5%
79 500
2 339
Samba Sensors AB teckningsoptioner t o m 2000-12-31 à 30
3 100
0
Radians Innova AB
3,5%
3,5% 112 825
4 371
Nedskrivning Radians Innova AB
– 1 501
Q-Sense AB
3,1%
3,1%
53 500
904
LightUp Technologies AB 8,2%
8,2%
100
550
LightUp Tech. teckningsoptioner t o m 2000-12-31 à 30 000
20
0
Textile Solutions AB
8,4%
8,4%
15 200
552
Delsumma
7 215
Aktier i engagemangsbolag förvaltade av
InnovationsKapital Fond 1 AB:
Formex AB
1,1%
1,1%
Radians Innova AB
0,9%
0,9%
Samba Sensors AB
1,0%
1,0%
Simtra Systems AB
1,3%
1,3%
Simtra Systems AB konvertibler
Spotfire AB
0,7%
0,7%
Nassko Group AB
0,3%
0,3%
Altitun AB
0,4%
0,5%
Carmen Systems AB
0,9%
0,9%
Bioinvent AB
0,2%
0,3%
Firedoor AB
0,5%
0,5%
MathCore AB
0,7%
0,4%
MedEikinos AB
0,8%
0,8%
Arexis AB
0,4%
0,4%
Likvidkonto InnovationsKapital Fond 1 AB
Delsumma
Övriga aktieinnehav:
InnovationsKapital
Fond 1 AB
2,9%
InnovationsKapital
Management i Gbg AB
7,0%
Andel i InnKap2 KB
Avtalsrättigheter Radians Innova AB
Avtalsrättigheter Spotfire AB
Delsumma

86
25 573
9 715
2 339
72 991
3
4 511
210
3 105
8 784
86
12
429

30
582
251
159
28
484
17
429
155
429
343
86
142
73
327
3 535

Övriga aktieinnehav: Marknadsvärde
991231
ABB Ltd
276
Gambro B
385
Nokia
6 164
AstraZeneca
726
Hennes & Mauritz
570
Företagspatent
400
Viktoria
15
Delsumma
8 536
Div. noterade aktier:
Delsumma
Reverser och förlagslån:
SEB förlagslån 010301
SEB Bolån 010615
Volvofinans 010815
Delsumma
Totalt

Antal
aktier
266
5 000
4 000
2 018
2 000
1 000
15

Bokfört
värde
0
715
1 038
616
237
400
15
3 021

26

25

2 555
20 000
24 898
47 453

2 555
21 695
25 522
49 772

—

64 799

MODERBOLAGET
Aktieinnehav:
Marknadsvärde
991231
ABB Ltd
276
Gambro B
385
Nokia
6 164
AstraZeneca
726
Hennes & Mauritz
570
Företagspatent
400
Viktoria
15
Delsumma
8 536

Antal
aktier
266
5 000
4 000
2 018
2 000
1 000
15

Bokfört
värde
0
715
1 038
616
237
400
15
3 021

Reverser och förlagslån:
SEB förlagslån 010301
SEB Bolån 010615
Volvofinans 010815
Delsumma

2 555
20 000
24 898
47 453

2 555
21 695
25 522
49 772

Totalt

55 989

52 793

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERNEN
1999
1998
Fordran på finansiär
164 100
119 000
Förutbetalda hyror
59 200
55 400
Upplupna ränteintäkter
15 700
15 000
Övriga poster
8 700
21 700
Summa

247 700

211 100

MODERBOLAGET
Fordran på finansiär
Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

161 500
3 300
14 500
6 500

119 000
55 400
15 000
21 200

Summa

185 800

210 600

Not 16 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 50 (50) Mkr.
2,9%

29

3

7,0%

700

170
35
130
893
1 231

Not 17 Förändring av eget kapital
KONCERNEN
AktieBundna
Fria
Årets
kapital
reserver reserver resultat
Belopp vid årets ingång
5 000
4 101
758
5 249
Nyemission
45 000
Inbetalt ej registrerat
aktiekapital 1
100 000
Resultatdisposition 99
5
5 244 – 5 249
Årets resultat
– 52 830
Belopp vid årets utgång 150 000
4 106
6 002 – 52 830
63

MODERBOLAGET
Belopp vid årets ingång
Nyemission
Inbetalt ej registrerat
aktiekapital 1
Resultatdisposition 99
Erhållet koncernbidrag
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
1

Aktie- Reserv- Balanserat
Årets
kapital
fond
resultat resultat
5 000
500
914 – 2 455
45 000
100 000
– 2 455
4 400
150 000

2 455

– 56 372
2 859 – 56 372

500

Ökningen av bolagets aktiekapital har registrerats av PRV den 9 februari 2000.

Not 18 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 (1,4) Mkr.
Not 19 Långfristiga skulder
Skulder med förfallotidpunkt senare än fem år från balansdagen
uppgår till 331 (0) Mkr.
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERNEN
1999
1998
Skuld till finansiär
442 600
410 300
Semesterlöneskuld
80 100
84 200
Förutbetalda hyresintäkter
30 600
0
Sociala avgifter
19 600
20 200
Övriga poster
27 300
29 600
Summa

600 200

544 300

MODERBOLAGET
Skuld till finansiär
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Löneskatt
Övriga poster

436 900
72 900
18 000
8 100
15 200

410 300
84 200
20 200
4 100
25 500

Summa

551 100

544 300

Not 21 Ställda panter
KONCERNEN
Företagsinteckningar
Pantsättning av aktier i FLC Optics AB för
fullgörande av aktieägaravtal
Pantsättning av aktier i MedEikonos AB,
Textile Solutions AB och
LightUp Technologies AB
för fullgörande av aktieägaravtal
Pantsatt depå
Pantsatt konto
Summa

1999
300

1998
300

0

1 411

1 607
0
0

0
24 772
49 379

1 907

75 862

MODERBOLAGET
Pantsatt depå
Pantsatt konto

0
0

24 772
49 379

Summa

0

74 151

1999
1 050

1998
950

1 464
394
9 301

2 830
0
8 266

12 209

12 046

8 839

8 266

Not 22 Ansvarsförbindelser
KONCERNEN
Aktieägartillskott
Investeringsåtaganden i
InnovationsKapital Fond 1 AB
Investeringsåtaganden i InnKap2 KB
Försäkringsbolaget FPG
Summa
MODERBOLAGET
Försäkringsbolaget FPG
Generell borgen för Chalmers Lindholmen
högskola AB (belopp per 1999-12-31)

41 918

0

Summa

50 757

8 266

◆

Semesterlöneskulden per 31 december 1999 inkluderar lagstadgade
sociala avgifter, 32,92%. Semesterlöneskulden per 31 december 1998
inkluderar såväl lagstadgade sociala avgifter som avtalsenliga
pensions- och försäkringsavgifter, sammantaget 46,6 %.
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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 1999. 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 i Sverige. 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. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 25 februari 2000

Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

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

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.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Sören Mannheimer (ordförande),

Ej på bild Leif Blomqvist,
kommunalråd.
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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 och med 31 december 1999.
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 under året vid riktade nyemissioner utökat
det egna kapitalet i bolaget med sammanlagt
145 Mkr.
Stiftelsen har utfärdat en oåterkallelig
kapitaltäckningsgaranti gentemot Chalmers
tekniska högskola AB. Kapitaltäckningsgarantin har under 1999 utökats från 200 Mkr till 300
Mkr. Garantin har under 1999 ianspråktagits
vid en riktad nyemission om 45 Mkr i Chalmers
tekniska högskola AB. Totalt har garantin därmed ianspråktagits med 130,1 Mkr.
Vidare har Stiftelsen utfäst ett borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget Pensionsgaranti om 464 Mkr avseende Chalmers tekniska högskola AB:s (442) och Chalmers Lindholmen högskola AB:s (22) pensionsåtagande.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen utfäst
fortsatt finansiering av de tidsbegränsade satsningar som bedrivs inom Chalmers och som
Stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers.
Stiftelsen har därvid utpekat områdena miljövetenskap, biovetenskap och informationsteknik (IT) som särskilt angelägna.
Stiftelsen har under året erhållit gåvor och
donationer uppgående till 42 Mkr. Gåvorna
har erhållits för att delfinansiera om- och tillbyggnaden av kårhuset samt som delfinansiering för upprustning av lokaler och utrustning vid enheten för Elkraftteknik vid Chalmers samt som bidrag till forskningsverksamheten vid Chalmers.
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Stiftelsens placeringsverksamhet

Stiftelsen har tecknat avtal med sex 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 resultat”. Detta
resultat uppgår till 510 Mkr (393) varav 387
Mkr utgör realiserade kapitalvinster. Av det
bokföringsmässiga resultatet har 48 Mkr avsatts i Stiftelsens gåvomedelsfond, 360 Mkr i
Stiftelsens fria vinstregleringsfond samt 90
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 övervärden”. De orealiserade övervärdena har under 1999 ökat med
585 Mkr.
Direktavkastningen uppgår till 92 Mkr (99)
och realisationsvinsten uppgår netto till 387
Mkr (301). Avkastningen på Stiftelsens totala
kapital uppgår till 38% (14) och avkastningen
på det förvaltade kapitalet uppgår till 44%.
Chalmers jämförelseindex för den förvaltade
portföljen uppgår för 1999 till 35%. Aktieandelen utgör 70%, penningmarknadsinstrument
22%, utgivna lån 5% och likvida medel 3%.
Bundet eget kapital uppgår på balansdagen
till 1895 Mkr (1 297) och fritt eget kapital uppgår till 1 795 Mkr (1 515). 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 utveckling. Stiftelsen har som riktlinje att de sats67
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1) Bilagan kan rekvireras från
ekonomiavdelningen.
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ningar 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 inom Chalmers tekniska högskola AB om 198 Mkr. Dessa avser projekt och
investeringar inom följande huvudområden:
– Förnyelse av den vetenskapliga basen,
65 Mkr. Utvecklingsinsatser har påbörjats
inom särskilda satsningsområden som
Design, Facilities Management, Biovetenskap och Miljöteknik. Satsningar har även
vidtagits för att stärka forskningen inom
grundläggande vetenskapsområden samt
för att snabba upp och stödja förnyelsen
inom några strategiska områden.
– Utveckling av verksamheten vid Chalmers
Lindholmen, 6 Mkr. Under året har bl a en
VR-studio byggts upp.
– Doktorander och yngre forskare, 13 Mkr.
Under året har en ny satsning på kvinnliga
lärare inletts.
– IT-strategi samt utveckling av högskolans
IT-infrastruktur, och fortsatt satsning på
Chalmers Medialab, 39 Mkr.
– Förnyelse och utveckling av utbildningen,
21 Mkr. Riktade satsningar mot Elektrooch datateknik, Maskin- och farkostteknik
samt Teknikens ekonomi och organisation.
Datorstöd till teknologer, främst inom
Elektro- och datorteknik samt Fysik och
teknisk fysik.
– Modernisering av Chalmers Elkraftlaboratorium samt ombyggnad av Kemitekniks
lokaler, 21 Mkr. Vid Kemiteknik har
särskilda åtgärder vidtagits för att tillgodose behov av ytterligare datasalar för
de studerande samt för att anpassa
lokalerna till pågående och planerad
utbildnings- och forskningsverksamhet,
främst inom Bioteknik.
– Internationell samverkan samt näringslivssamverkan, 18 Mkr. Stöd till deltagande i
EU:s ramprogram EU-samverkan och
Nationella kompetenscentra samt
marknadsföring.
– Strategiska projekt, 15 Mkr. Bl a samverkansprojekt med Göteborgs universitet
och andra universitet, organisationer och
företag avseende TV / IT-baserad distansutbildning, Vetenskapsfestival samt
Nordeuropeisk orgelkonst.
Inom ramen för de 60 Mkr som Stiftelsen 1998
avsatte för samverkan med de mindre och
medelstora högskolorna i Västsverige har
forskningsprojekt i samverkan med Chalmers
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startat vid högskolorna i Borås, Halmstad,
Karlstad och Skövde. I Borås och Karlstad gick
programmen under 1999 in på sitt andra år
med fortsatt tonvikt på textilteknologi respektive skogsindustriell teknik. I Skövde påbörjades under 1999 ett tvåårigt program med inriktning på materialmekanik. Inom flertalet program har samverkansprojekt lagts ut till institutioner inom Chalmers. Sammantaget 36,8
Mkr har upparbetats i samverkansprogrammet.
Stiftelsen har under verksamhetsåret beviljat 0,5 Mkr till Stiftelsen Korsvägen att användas till konstnärlig utsmyckning samt 1 Mkr till
kulturprojektet Röda Sten.
Från Stiftelsens gåvomedel har under verksamhetsåret sammanlagt 18,8 Mkr delats ut.
15,3 Mkr har använts som delfinansiering för
upprustning av lokaler och utrustning vid enheten för Elkraftteknik vid Chalmers och 3,5
Mkr har huvudsakligen använts till att stödja
forskningsverksamheten vid Chalmers.
Personal

Stiftelsen har inte haft några personer anställda. Ersättning till styrelsen har uppgått till
496 000 kr. Inga andra ersättningar eller förmåner har utgått till styrelsen.
Koncernredovisning

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger
from 1 juli 1994 100% av aktierna i Chalmers
tekniska högskola AB. Antalet aktier är, efter
nyemission under 1999, 150 000 med nominellt
värde 1 000 kronor. Alla aktier har samma röstvärde. Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet inte avhända sig aktieinnehavet.
Chalmers tekniska högskola AB äger from
december 1997 samtliga aktier i AB Chalmersinvest. Antalet aktier är 115 000 med nominellt
värde 50 kr. Alla aktier har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger from 1
juli 1999 100% av aktierna i Chalmersfastigheter AB. Antalet aktier är 25 000 med nominellt värde 1 000 kronor. Alla aktier har samma
röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger from
1 juli 1999 100% av aktierna i Chalmers Lindholmen Högskola AB. Antalet aktier är 1 000
med nominellt värde 1 000 kronor. Alla aktier
har samma röstvärde.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger
from 1 december 1994 100% av aktierna i
SSPA Sweden 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 Medicin och teknik
– Stiftelsen Chalmers Advanced
Management Programs
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– Siftelsen Chalmers Innovationscentrum
– Stiftelser med anknuten förvaltning till
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Den sammanlagda omsättningen för verksamhetsåret 1999 i dessa närstående organisationer
var 72 Mkr (75). Balansomslutningen var 397
Mkr (277).
I dessa organisationer har Chalmers tekniska högskola bestämmande inflytande vad
gäller utseende av styrelse och revisorer.
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Koncernresultaträkning
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Rörelsens intäkter och kostnader (kkr)
Intäkter
Intäkter från departementet
Intäkter av avgifter och ersättningar
Intäkter av bidrag
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Förändring av pågående arbeten
Realiserade kapitalvinster

Not

1999

1998

2

817 320
213 664
858 635
33 836
52 195
45 247
– 1 080
387 245

811 284
191 598
731 320
37 812
51 447
28 278
3 398
301 441

Summa intäkter

2 407 062

2 156 578

Kostnader
Driftkostnader
Förvaltningskostnader
Övriga kostnader

1 768 351
2 143
9 212

1 614 617
2 208
5 327

1 779 706

1 622 152

627 356

534 426

3

Summa kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Anläggningstillgångar

157 941

127 868

Rörelseresultat efter avskrivningar

469 415

406 558

4

585 163

– 12 354

5

– 12 500

0

1 042 078

394 204

– 74
8 020
24 842

167
20 751
28 611

1 025 182

386 511

– 585 163
– 47 886
– 359 818
– 90 234

12 354
– 13 167
– 296 246
– 83 322

– 57 919

6 130

0

20

– 57 919

6 110

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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4
6
7
8

Koncernbalansräkning
31.12.1999

31.12.1998

272 932
583 205
106 172
1 206 530
10 553
155 736
4 694
2 085

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

Summa omsättningstillgångar

2 341 907

1 496 458

Anläggningstillgångar
Obligationer och räntebärande placeringar
Aktier och konvertibler
Långfristiga fordringar
Bostadsrätter
Aktiverade utvecklingskostnader med villkorslån
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Pågående arbeten
Anläggningsfastigheter

481 648
1 508 619
14 358
1 280
344
105 018
495 865
219 699
128 418

504 778
1 422 111
14 698
1 280
326
111 602
420 164
126 667
82 616

Summa anläggningstillgångar

2 955 249

2 684 242

SUMMA TILLGÅNGAR

5 297 156

4 180 700

114 201
44 322
603 775
113 131

80 696
47 147
547 326
91 870

Summa kortfristiga skulder

875 429

767 039

Långfristiga skulder
Låneskulder
Avsatt till pensioner
Latent skatt

165 923
597 225
1 381

15 349
560 229
1 381

Summa långfristiga skulder

764 529

576 959

956 500
938 016
4 106
244

944 000
352 853
4 102
318

1 898 866

1 301 273

78 092
1 884 581
– 167 909
21 487
– 57 919

47 387
1 524 763
– 57 193
14 362
6 110

Summa fritt eget kapital

1 758 332

1 535 429

SUMMA EGET KAPITAL

3 657 198

2 836 702

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

5 297 156

4 180 700

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

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

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Uppindexerat stiftelsekapital
Vinstregleringsfond
Bundna reserver
Kapitalandelsfond

15

5
4

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

6
7
8
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Resultaträkning
Intäkter och kostnader (kr)
Intäkter
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Realiserade kapitalvinster
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

Not

1999

1998

1
2

33 835 630
58 541 039
42 170 721
387 245 252

37 812 464
61 436 543
9 579 563
301 441 290

521 792 642

410 269 860

2 142 840
8 712 315
500 000

2 208 326
5 326 695
10 000 000

11 355 155

17 535 021

510 437 487

392 734 839

4

585 162 979

– 12 354 240

5

– 12 500 000

0

1 083 100 466

380 380 599

– 585 162 979
– 47 885 725
– 359 817 932
– 90 233 829

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

Summa intäkter
Kostnader
Förvaltningskostnader
Övriga kostnader
Lämnat aktieägartillskott

3

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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4
6
7
8

Balansräkning
TILLGÅNGAR (kr)
Omsättningstillgångar
Kassa/bank
Fordran koncernbolag
Kortfristiga placeringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Not

31.12 1999

31.12.1998

9
10

123 445 030
10 060 501
426 190 207

116 463 258
9 990 000
292 597 951

11

958 180 026

376 858 185

1 517 875 764

795 909 394

416 849 207
1 678 395 046

466 586 189
1 476 797 755

2 095 244 253

1 943 383 944

194 695 000
3 807 815 017

194 695 000
2 933 988 338

0
74 009 248
44 322 000
203 532

71 290
74 810 717
47 147 000
149 242

118 534 780

122 178 249

956 500 000
938 016 331

944 000 000
352 853 352

1 894 516 331

1 296 853 352

78 092 154
1 884 580 952
– 167 909 199

47 386 748
1 524 763 020
– 57 193 031

Summa fritt eget kapital

1 794 763 907

1 514 956 737

SUMMA EGET KAPITAL

3 689 280 238

2 811 810 089

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

3 807 815 017

2 933 988 338

inga
634 Mkr

inga
528 Mkr

1999

1998

Summa omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Obligationer och räntebärande placeringar
Aktier och konvertibler

12
12

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

13

14
15

Summa kortfristiga skulder
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Uppindexerat stiftelsekapital
Vinstregleringsfond

5
4

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Gåvomedelsfond
Vinstregleringsfond
Utdelningsfond

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

6
7
8

16

Finansieringsanalys
Tillförda medel (kr)
Från årets verksamhet internt tillförda medel

1 095 600 466

380 380 599

Summa tillförda medel

1 095 600 466

380 380 599

Använda medel
Utdelning
Nettoinvestering i värdepapper

218 130 317
285 452 566

137 668 038
100 919 635

Summa använda medel

503 582 883

238 587 673

Förändring av rörelsekapital

592 017 583

141 792 926

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

0
0
581 392 342
3 643 469
6 981 772

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

Summa rörelsekapitalförändring

592 017 583

141 792 926
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Bokslutskommentarer

Noter

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

Not 1 Övriga intäkter
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har under 1999 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”.
Not 2 Realiserade kapitalvinster
Stiftelsen har under 1999 nettorealiserat kapitalvinster
enligt följande:
Realiserade vinster
505 653 931
Realiserade förluster
– 118 408 679
Nettorealiserat

387 245 252

Not 3 Övriga kostnader
I posten övriga kostnader ingår 5 Mkr som avser finansiering av ett
projekt som syftar till att förstärka stiftelsehögskolans kontaktnät.

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 69 stycken varav 43 uppfyller kriterierna för registrering.

Not 4 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 orealiserade vinstmedel från Stiftelsen. Stiftelsen har under 1999 aktiverat orealiserade övervärden enligt följande:

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

Marknadsvärde
Bokfört värde
Orealiserat övervärde

31.12.1999
3 807 815 020
2 869 798 688

31.12.1998 Förändring
2 928 498 337 879 316 683
2 575 644 985 294 153 703

938 016 332

352 853 352 585 162 980

Not 5 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 1999 har konsumentprisindex
ökat med 1, 3%.
Not 6 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 1999 förändrats
enligt följande:
Gåvomedelsfond
Ingående balans
Avsatt till gåvomedelsfonden
Överfört till utdelningsfonden
Utgående balans

31.12.1999 31.12.1998
47 386 748 45 359 041
47 885 725 13 167 055
– 17 180 319 – 11 139 348
78 092 154

47 386 748

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.
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Not 7 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 1999 förändrats enligt följande:
Vinstregleringsfond
Ingående balans
Avsatt till vinstregleringsfonden

31.12.1999
1 524 763 020
359 817 932

31 12.1998
1 228 517 047
296 245 973

Utgående balans

1 884 580 952

1 524 763 020

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.
Not 8 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 1999 förändrats enligt följande:
Utdelningsfond
Ingående balans
Avsatt till utdelningsfonden
Årets utdelning
Under året beslutad
ej utbetald utdelning
Överfört från gåvomedelsfonden

31.12.1999
– 57 193 030
90 233 829
– 217 130 317

31.12.1998
– 13 986 153
83 321 813
– 129 168 038

– 1 000 000
17 180 319

– 8 500 000
11 139 348

Utgående balans

– 167 909 199

– 57 193 030

Avsättning till utdelningsfond motsvarar det skattemässiga
avkastningsbegreppet, i huvudsak utdelningar och ränteintäkter
minskat med 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 9 Fordran koncernbolag
Posten består av upplupen ränta avseende Chalmersfastigheter AB
samt upplupen kostnad avseende anknutna stiftelser.

Not 10 Kortfristiga placeringar
Stiftelsen har placerat 426 Mkr i obligationer och andra räntebärande värdepapper med en löptid kortare än ett år. Stiftelsens innehav av värdepapper framgår av bilaga 1.
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Posten består av två delposter:
Stiftelsens orealiserade övervärden
938 Mkr
Upplupen kupong avseende obligationer
20 Mkr
Not 12 Aktier och konvertibler
Stiftelsens innehav av värdepapper framgår av bilaga 1.
Not 13 Långfristiga fordringar
Posten består av tre delposter:
Lån till AB Chalmersinvest
340 kkr
Lån till Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum (CIC) 14.355 kkr
Lån till Chalmersfastigheter AB
180.000 kkr
Not 14 Skuld till dotterbolag
Posten består av upplupna kostnader i Chalmers tekniska högskola
AB.
Not 15 Beviljade ej utbetalda bidrag
Posten består av fyra delposter:
Satsning för att stärka högskoleverksamheten i Västsverige
Bidrag till Stiftelsen Korsvägen
Bidrag till Kårhusprojektet vid Chalmers
Bidrag till Kulturprojektet Röda Sten

37,3 Mkr
5,5 Mkr
1,0 Mkr
0,5 Mkr

Not 16 Ansvarsförbindelser
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har utfäst ett borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget Pensionsgaranti om 464 Mkr
(442 Mkr avseende Chalmers tekniska högskola AB pensionsåtagande och 22 Mkr avseende Chalmers Lindholmen högskola AB.)
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har utfäst två stycken
oåterkalleliga kapitaltäckningsgarantier om sammanlagt 300 Mkr
gentemot Chalmers tekniska högskola AB. Garantierna har under
1999 ianspråktagits vid en riktad nyemission om 45 Mkr i Chalmers
tekniska högskola AB. Totalt har garantierna ianspråktagits med
130, 1 Mkr.
1) Bilagan kan rekvireras från ekonomiavdelningen.

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar
fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 1999.
Göteborg 6 mars 2000
Sören Mannheimer

Sture Allén

Gunilla Almgren

Leif Blomqvist

Gunnar Gustafson

Lennart Jeansson

Märta Johansson

Marianne Nivert

Magnus Rönnmark

Sven-Åke Strandlind Jan-Eric Sundgren

Ordförande

Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 mars 2000
Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

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 1999. 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 6 mars 2000
Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Resultat
senaste åren
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
627 2
933
12
20

95/96 1 1997

1045
4836
4241
774
48

1075
5129
4428
859
67

1998

1105
5007
4318
829
124

Chalmers i siffror
inkl. Chalmers Lindholmen högskola

1999

Utbildning

1155
4953
4288
878
83

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

705
1659
1425
329

720
1775
1565
408

Högskoleingenjörs- och
sjöbefälsprogram 3
Studieplatser årskurs 1
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

990

234

256

254
178

473
341

407
318

582
459

571
443

661
515

699
521

Övrig grundutbildning 3
Helårsstudenter
Helårsprestationer

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

1130
265
237
104
133

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

1617
865
2482

Forskarutbildning
Forskarstuderande
varav nyantagna
Forskarexamina
varav doktorsexamina
varav licentiatexamina

Personal

(heltidstjänster)
Undervisande och forskande
Teknisk och administrativ
Totalt

Ekonomi
302
656
362
958
517

57
13
30
1
2
3
4
5
6

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

603
1249
902
1852
713

– 18

31

–9

1

–3

– 52

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

54
14
24
8

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 1600 kurser, merparten inom
civilingenjörs- och arkitektutbildningen.

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
Telefon 031-7721000
Internet www.chalmers.se

