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Viktiga händelser och resultat under 2000
■ De första färdiga civilingenjörerna på bioteknikutbildningen
■ Nya mötesplatser för studenterna
■ Fler doktorander med utländsk grundutbildning till forskarutbildningen
■ Minskad studietid till doktorsexamen
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■ CIP – Centre for Intellectual Property Rights har bildats
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År 2000 har passerat i en rasande fart
och det är dags för en summering. Att
skriva en inledning för den obligatoriska
årsredovisningen är ett bra sätt att som
rektor titta tillbaka och reflektera över det
gångna året. Samtidigt är det en nyttig
process inför det kommande årets arbete.
En tid för reflektion och eftertanke –
något som alltför ofta saknas i dagens
tidspressade samhälle.

Flera viktiga vägval
Vad har då hänt under 2000? För det första kan vi

versitet som överlever som starka forskningsuni-

konstatera att millennieskiftet skedde utan några

versitet. Chalmers har ambitionen att även fram-

missöden, vare sig på Chalmers eller annorstädes.

gent vara en framstående teknisk högskola med

IT-systemen klarade övergången, med eller utan

både nationellt och internationellt stark verksam-

hjälp av de många IT-konsulter som gjorde goda

het.

affärer under 1999. Den mycket stora fokuseringen på informationsteknologin, som i början av år

Ett år av intensivt förändringsarbete

2000 ledde till en kraftig börsuppgång för IT-före-

Vid Chalmers har följaktligen förändringsarbetet

tagen, har utsatts för omprövning under året. Dis-

varit intensivt under året. Studenternas nya krav

kussionen om IT och den nya ekonomin har blivit

och delvis nya beteendemönster, den ökade kon-

mer nyanserad, men tveklöst har dessa händelser

kurrensen inom teknisk och naturvetenskaplig

gjort rejäla avtryck i universitetsvärlden. Det ser vi

utbildning och forskning, det minskande intresset

i det febrila utvecklingsarbetet vi nu är inne i när

för teknik och naturvetenskap bland våra gymna-

det gäller informationsteknologin och alla dess till-

sister och den gradvis minskade finansieringen är

lämpningar. Behovet och nödvändigheten av för-

några av skälen till denna fokusering. Även om

nyelse och förändring inom universitets- och hög-

forskningen står för 70 % av högskolans omsätt-

skolesystemet är det bestående intrycket från

ning, så är det grundutbildningen som är basen för

1900-talets sista år.

verksamheten vid Chalmers. En viktig del av det

Kraven på vår utbildning och forskning blir allt

strategiska förändringsarbetet har därför varit

större från våra ungdomar och från samhället. Jag

grundutbildningens förbättring och förnyelse.

är helt övertygad om att Charles Darwins tes, det

Målsättningen är att vidmakthålla både nationellt

är inte de starkaste eller de mest intelligenta arterna

och internationellt eftertraktade utbildningar samt

som överlever utan de som är mest förändrings-

att säkerställa att de som utbildas vid Chalmers är

benägna, i viss mån kommer att avgöra vilka uni-

efterfrågade både på den nationella och på den
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internationella arbetsmarknaden. Ingenjörs- och

och Borås. Även om detta kortsiktigt betyder ett

arkitektutbildningarna skall bibringa studenterna

avbräck för Chalmers, så är det samtidigt en fjäder

grundläggande kunskaper inom teknik och natur-

i hatten för oss och roligt för Said. Det regionala

vetenskapliga ämnen, skapa en helhetssyn inom

samarbetet kommer också att stärkas.

aktuellt utbildningsområde, utveckla förmågan till
både analys och syntes, skapa ett kritiskt förhåll-

Satsningar på nya områden

ningssätt till vedertagna begrepp, ge kännedom om

Beslut har tagits under året om att inrätta en ny

forskningsfronten inom det egna området samt ut-

civilingenjörsutbildning inom det informationstek-

veckla förmågan till eget lärande. Utbildningen vid

niska området. Hösten 2001 kommer de första stu-

Chalmers skall också skapa en förståelse för tek-

denterna att antas till detta nya IT-program.

nikutveckling som leder till ett mänskligt och hållbart samhälle.

Planeringen av det med Göteborgs universitet
gemensamma IT-universitet har pågått under året

Diskussionen och analysarbetet har bl a foku-

och de första studenterna kommer även där att tas

serats på utbildningarnas struktur och organisering

in hösten 2001. Under första året kommer ett an-

samt på innehållet i stort. Utbildningarna måste

tal påbyggnads- och masterutbildningar att startas.

framgent organiseras i flexibla strukturer för att

I dessa utbildningar kommer olika ämnen att inte-

möta studenternas allt större behov av mångfald i

greras. Huvuddelarna i kurserna kommer att vara

ämnesvalen. Internationellt konkurrenskraftiga

teknik-naturvetenskap, relationen människa-dator

profilprogram i civilingenjörsutbildningarnas sista

samt media/grafisk design. Nästa etapp, innefattan-

två årskurser, baserade på en stark forsknings-

de 3-åriga grundutbildningar, planeras börja hös-

anknytning, har börjat utvecklas inom bl a Industri-

ten 2002. Lokaliseringen kommer initialt att vara

ell ekonomi- och Väg- och vattenbyggnadspro-

i befintliga lokaler på Lindholmen.

grammen. Under året har också behovet av föränd-

Samtidigt som IT-universitetet etableras på

ring av innehållet genom större inslag av icke-tek-

Lindholmen sker en kraftig expansion av den på

niska ämnen som samhällsvetenskap och huma-

Lindholmen förlagda teknikparken. Ett flertal sto-

niora analyserats.

ra företag, t ex Ericsson, Sigma och Semcon, har

Tyvärr gick en av våra främsta förespråkare för
grundutbildningens utveckling till annan verksam-

under år 2000 också beslutat lokalisera verksamheter till Lindholmen.

het vid årsskiftet. Vicerektorn Said Irandoust, som

Jag ser med spänning fram mot den nödvändi-

med stor entusiasm och initiativförmåga arbetat

ga expansionen och förnyelsen av IT-utbildningar-

med grundutbildningsfrågorna, har blivit rektor för

na och forskningen inom området. IT-universitetet,

högskolan i Borås fr o m 2001. Jag gratulerar Said

Chalmers Lindholmen samt en rad viktiga IT-företags etablering på området borgar för att Lindholmen kommer att utvecklas till en mycket dynamisk
och spännande miljö med hög attraktionskraft.

Kritisk debatt med positivt utfall
Under året har jämställdhet och grabbighet vid
Chalmers debatterats. I maj och augusti var debatten intensiv och mycket kritik riktades mot Chalmers. På kort sikt är detta naturligtvis olyckligt och
Chalmers varumärke har fått sig en törn. På lång
sikt är jag dock övertygad om att Chalmers kommer att gå stärkt ur denna process.
Chalmers har lagt fast grundläggande värderingar i de policy- och strategidokument som tagits
fram under året i samverkan mellan lärare och studenter. Öppenhet är det viktigaste ordet som återkommer i många av dessa grunddokument. Chalmers skall också erbjuda en stimulerande och kreativ studie- och arbetsmiljö, där kvinnor och män
på lika villkor kan utvecklas efter sin förmåga, och
Chalmers skall utmärkas av en stark sammanhållning mellan anställda, studenter och alumner. För
2
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Chalmers arrangerade under hösten en
debattkväll för att diskutera jämställdhetsfrågan med studenter och anställda.

att uppnå Chalmers strategiska verksamhetsmål

nya professurer inom området har tillsatts. Paral-

krävs en aktiv jämställdhetsplanering. Blandade

lellt med detta har vi låtit inventera biovetenskap-

arbets- och studerandegrupper, där både kvinnors

lig verksamhet i Göteborg och vi har fattat beslut

och mäns olika erfarenheter kommer fram, är en

om att satsa totalt 200 mkr under en period på 5-7

förutsättning för kreativitet, effektivitet och en god

år för att utveckla den biotekniska forskningen. En

arbetsmiljö. Som arbetsgivare har Chalmers både

ny spännande forskning kommer att byggas upp

intresse och skyldighet att lyfta fram den resurs

där vi också integrerar redan befintlig kompetens.

som det underrepresenterade könet utgör. Detta är

Inom bioinformatik har arbetet avancerat längst

en kvalitetsfråga.

och Chalmers har under året tillsammans med Gö-

Med bl a dessa värderingar som grund måste vi

teborgs universitet blivit en viktig aktör inom om-

nu aktivt arbeta med att utveckla och förbättra

rådet. Mikro- och nanoteknologiforskningen är

sådant som inte är i takt med tiden. Gamla tradi-

också under stark expansion och 200 forskare flyt-

tioner måste vårdas, men också kritiskt granskas

tade under sommaren in i det nya laboratoriet,

för att kunna vidareutvecklas. Vi behöver ta nya

Mikroteknologicentrum vid Chalmers (MC2).

djärva grepp för att tvätta bort Chalmers stämpel

Under hösten 2000 färdigställdes sedan de två ren-

som en teknisk högskola byggd av män för män.

rummen på drygt 1200 m 2. MC2s resurser kommer

Det är därför med glädje jag nu kan konstatera att

att betyda mycket, inte enbart för mikroelektro-

en hel del arbete i denna riktning initierats under

nikområdet som sedan länge är mycket starkt vid

året, både bland våra anställda och i olika student-

Chalmers, utan också för många andra områden,

föreningar och sammanslutningar och det gäller nu

inte minst för det biovetenskapliga området. En

att fullfölja denna förändringsprocess. Vi måste

omfattande och mycket lovande uppbyggnad av

också på alla vis fortsätta att arbeta för att fler

forskning inom bioelektronikområdet har påbör-

kvinnor anställs som forskare och lärare. Vi måste

jats. Det är min övertygelse att vi i gränsområden

bli avsevärt bättre!

som bioelektronik kommer att få se mycket spännande ny kunskap genereras – kunskap som kom-

Ny forskning – ny
spännande kunskap

mer att leda till paradigmskiften framöver.

Forskningen vid Chalmers har under året fortsatt

Ökade resurser krävs

att utvecklas starkt, även om vi under året sett pro-

Slutligen nödgas jag konstatera att om Chalmers

blem i form av minskad finansiering. Den redan

skall kunna vidmakthålla en stark position inom

1999 beslutade satsningen på miljöforskning har

forskning och högre utbildning krävs ökade resur-

börjat byggas upp under året och fyra av totalt sju

ser utöver att vi nyttjar de befintliga resurserna
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effektivt. I reella termer minskar dock statens bi-

skrivning bland våra lärare. En möjlighet som i-

drag till utbildning och forskning vid universitet

bland lyfts fram är att rationalisera utbildningen

och högskolor. Låt mig ta ett exempel: Mätt i da-

genom att minska den lärarledda utbildningen till

gens penningvärde (med användning av regering-

förmån för nya IT-baserade hjälpmedel för själv-

ens löne- och prisomräkning) har Chalmers ersätt-

studier. På Chalmers har vi hittills dock valt att inte

ning för grundutbildningen sedan läsåret 1995/96

minska andelen lärarledd undervisning. Istället har

minskat med 11% vad gäller ersättning per student

vi gått mot mindre undervisningsenheter och mer

och 7,5% vad gäller prestationsersättningen. Sam-

projektbaserad undervisning – nygamla undervis-

tidigt har lönekostnaderna och kostnaderna för

ningsformer som är effektiva och som svarar bätt-

lokaler och laboratorier samt IT-infrastruktur ökat

re mot ungdomens behov idag och som vi därför

markant under perioden.

bedömt vara nödvändiga om vi skall upprätthålla

Dessutom har utbildningsuppdraget ökat och vi

en internationellt slagkraftig utbildning. IT-lös-

förväntas, mycket välmotiverat, att också engage-

ningar för självstudier skulle i alla fall inte bli bil-

ra oss i uppdrag som vänder sig till grund- och gym-

ligare initialt, eftersom de kräver stora arbetsinsat-

nasieskolornas elever och lärare samt till samhäl-

ser för att utvecklas till fullgoda instrument.

let i stort. Dessa engagemang är livsviktiga för att

För att kunna fortsätta vidmakthålla en stark

motverka att intresset för teknik och naturveten-

position inom den högre utbildningen och forsk-

skap ytterligare urholkas. Chalmers har också en-

ningen blir det därför allt viktigare att säkerställa

gagerat sig i en rad sådana projekt, t ex student-

tillräckliga ekonomiska resurser och att skapa er-

ambassadörer, niornas dag, tekniktävling för

farenhetsutbyten med vår omvärld. Detta gör vi

sjätteklassare, teknikåttan, fortbildningskurser för

genom att skapa goda förbindelser med närings-

lärare, Vetenskapsfestivalen, Universeum – varav

livet och genom olika strategiska allianser med uni-

några tillsammans med Göteborgs universitet.

versitet och högskolor, såväl inom som utanför lan-

Tyvärr innebär den urholkade finansieringen av

det. Kraven på oss alla är därför mycket höga.

högskoleutbildningen att teknisk och naturvetenskaplig utbildning drivs som en förlustaffär, där

Med de hängivna och kreativa medarbetare och

underskottet måste täckas genom att vi dels tar

studenter som finns hos oss är jag dock övertygad

medel från andra inkomstkällor, dels genom att

om att Chalmers position som en framgångsrik

våra mycket engagerade lärare och forskare tving-

teknisk högskola kommer att ytterligare stärkas.

as arbeta ännu mycket mer än tidigare. Resultatet

Tack för ett spännande, ibland arbetsamt, men

av detta ser vi redan i form av mycket oroande sig-

mycket roligt 2000!

naler om överbelastning och ökad långtidssjukJan-Eric Sundgren
rektor
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Fokus på resultat

Resultatet för Chalmers, inklusive Chalmers Lindholmen högskola, uppgår efter finansiella poster

Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola

till – 83 (– 52) mkr, uppgifter inom parantes avser

Nyckeltal (antal)

2000

1999

1998

1997

1999. Det negativa resultatet motsvarar 4% av

Grundutbildningen examina

1 346

1294

1286

1228

omsättningen. Rörelseresultatet uppgår till – 74

Forskarutbildningen
Doktorsexamina
Licentiatexamina
Vetenskapliga artiklar
Referee-granskade
Övriga artiklar

94
149

104
133

98
111

115
129

1 750
1 000

1650
900

1700
765

1600
800

(– 35) mkr. Förändring av redovisningsprincipen
avseende bidrag för anskaffning av anläggningstillgångar har inneburit en negativ resultateffekt om
41 mkr. Ändrade försäkringstekniska grunder avseende pensioner har påverkat resultatet positivt

Rörelseintäkter (mkr)

med 16 mkr. Om hänsyn tas till dessa faktorer,

Utbildningsdepartementsmedel
Övr statliga bidrag och uppdrag

836
341

817
349

811
323

789
335

skulle rörelseresultatet år 2000 uppgå till – 49 mkr.

Bidrag/uppdrag från företag mfl

160

163

157

122

Den negativa resultatutvecklingen är allvarlig, men

Offentliga stiftelsebidrag

130

92

71

45

åtgärder har under året vidtagits för att uppnå en

EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers

36
259

35
237

32
130

31
84

bättre styrning av denna.
Rörelseresultatet för grundutbildningen uppgår

Övrigt
Summa

115

151

154

142

1 877

1 844

1 678

1 548

till – 18 (– 44) mkr, vilket är en förbättring med
26 mkr jämfört med föregående år. Resultatförbättringen beror främst på att grundutbildningen
under 1999 belastades med en större del centrala
kostnader än under år 2000.
Rörelseresultatet för forskning och forskarut-

Rörelsekostnader (mkr)
Personalkostnader

1 097

1 007

914

860

Lokalkostnader

279

261

255

229

Övriga driftskostnader
Avskrivningar

416
159

458
153

379
123

326
100

1 951

1 879

1 671

1 515

Summa kostnader

bildning uppgår till – 56 mkr (9) mkr, vilket är en
försämring med 65 mkr jämfört med föregående år.
Det försämrade resultatet beror på förändrad
redovisningsprincip enligt ovan med 41 mkr, mins-

Offentliga
stiftelser
7%

Övrigt
6%

Avskrivningar
8%

EU 2 %

kade forskningsbidrag från statliga och privata
bidragsgivare samt på att forskning och forskarutbildning under 1999 belastades med en mindre
del av centrala kostnader än under år 2000.
Finansnettot uppgår till – 9 (– 17) mkr, vilket är
en förbättring med 8 mkr jämfört med föregående

Företag
mfl 8 %
Stiftelsen
Chalmers
14 %

Lokaler
14 %

Utbildningsdepartementet
45 %

Personal
56 %
Övrigt
22 %

Övriga
statliga
18 %

år. Förbättringen beror på ökade ränteintäkter på
grund av högre genomsnittlig likviditet under året
samt på att vissa placeringar har realiserats med

Rörelsekostnaderna uppgick till
1951 mkr. Totala kostnaderna
uppgick till 1984 mkr.

Rörelseintäkterna uppgick till
1877 mkr. Totala intäkterna
uppgick till 1901 mkr.

realisationsvinst.
Rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Rörelseintäkterna har under verksamhetsåret

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 951 (1 879) mkr,

uppgått till 1 877 (1 844) mkr, vilket är en ökning

vilket är en ökning med 72 mkr (4%) varav 37 mkr

med 33 mkr (+2%). Bidrag från de offentliga forsk-

är av teknisk natur (inklusive kostnader för avtals-

ningsstiftelserna har ökat med 38 mkr. Statliga in-

pensioner med 75 mkr). Personalkostnaderna har,

täkter har ökat med 11 mkr, däremot har intäkter

efter tekniska justeringar, ökat med 4%, vilket

från privata bidrags- och uppdragsgivare minskat

främst beror på tidigare träffat löneavtal. Lokal-

med 3 mkr. Intäkter från Chalmers stiftelse uppgår

kostnaderna har, efter tekniska justeringar, ökat

till 259 (237) mkr, varav avsättning till avtalspen-

med 14%, beroende på ökad lokalvolym. Avskriv-

sioner uppgår till 75 mkr. Övriga intäkter har mins-

ningskostnader har ökat med 4%. Övriga kostna-

kat med 36 mkr. Den förändrade redovisningsprin-

der har minskat med 7%, där det främst är köpta

cipen avseende bidrag för anskaffning av anlägg-

tjänster samt IT-relaterade kostnader som minskar.

ningstillgångar har inneburit minskade intäkter

Kostnaderna är 1% lägre än budget.

◆

med ca 41 mkr. Intäkterna är 2% lägre än budget.
5

Grund utbildning
Målsättning
Andel antagna kvinnor

Chalmers mål för grundutbildningen är att utveck-

– kunskapssyn och ingenjörens framtida roll

50 procent

la studenternas lärandemiljö och därvid fokusera

– utbildningens struktur och studenternas
valmöjligheter

på den enskilde studentens upplevelse av möjlig-

40
30

Arkitekt- och
civilingenjörsprogram

belastning och krav. Jämställdhet och mångfald har
fått ökad uppmärksamhet i både rekryteringsarbe-

20
10

heter till utveckling, intellektuell stimulans, arbets-

Högskoleingenjörsprogram

0
Hösten 1996 1997 1998 1999 2000

Andel kvinnor bland antagna
till arkitekt- och civilingenjörsprogrammen, respektive högskoleingenjörsprogrammen.

tet och arbetet inom högskolan. Åtgärder har ock-

– pedagogik och reella arbetsformer i
utbildningarna
– studentrekrytering med uppmärksamhet
på nya studentgrupper

så vidtagits för att ytterligare förbättra studenter-

– livslångt lärande

nas reella inflytande genom att i ökad utsträckning

Dessa områden har bearbetats vidare i ett antal

involvera dem i lednings- och utredningsgrupper.

projekt. I arbetet med att ge civilingenjörsutbild-

Ett mål har också varit att öka genomströmning-

ningarna ett ökat inslag av humaniora och sam-

en genom att hejda den ökande trenden till studie-

hällsvetenskap har flera seminarier hållits kring

avbrott och studieuppehåll bland studenterna.

olika discipliners kunskapssyn. En seminarieserie

Chalmers interna mål har varit att uppnå en

har hållits i samarbete med Göteborgs universitet.

prestationsgrad på lägst 0,85 för 7 700 helårs-

Chalmers har också aktivt deltagit i den pågående

studenter.

diskussionen om den framtida civilingenjörens roll.
Utbildningens struktur och ledningsorganisa-

Grundutbildningen i fokus

tion har diskuterats livligt under året. Det finns en

I Chalmers strategidokument fastställs att ”Grund-

tydlig trend att allt fler utbildningar får ett antal

utbildning är basen för Chalmers verksamhet”.

sammanhållna fördjupningsprogram omfattande

Detta har präglat det gångna årets arbete. Under

utbildningarnas sista 60-80 poäng. I många fall är

våren 2000 hölls en tvådagars konferens kring ut-

dessa fördjupningar tillgängliga för studenter från

bildningsfrågorna. Där fokuserades på fem områ-

flera olika basutbildningar, vilket har visat sig vara

den som föremål för vidare arbete, nämligen:

positivt för samarbetet i projekt och större arbeten.
Frågorna kring pedagogik, studentrekrytering
och livslångt lärande har bearbetats i projekt som
beskrivs under egna rubriker. Chalmers styrelse

Antagning och examination

har även under år 2000 haft grundutbildningen

3500 personer

som stående punkt på sin dagordning. Programmens utveckling, rekrytering och genomströmning
Förstahandssökande

3000

har varit föremål för ingående diskussioner.

Rekrytering

2500

Chalmers märker i likhet med andra högskolor av
en vikande rekrytering till teknik och naturveten-

2000

skap. Det totala antalet förstahandssökande till
Chalmers utbildningar var lika stort som året inn1500

an, men eftersom antalet nybörjarplatser ökat även

Sökande och antagna
1000 personer

Antagna åk 1
1000

Förstahandssökande
500

på Chalmers, så har söktrycket per plats minskat.
Mest markant var detta för utbildningar inom ke-

Examinerade
500

Antagna åk 1

miområdet och för vissa högskoleingenjörsutbildningar. Till arkitektutbildningen sökte däremot
40 % fler än året innan. Söktrycket till byggområ-

0
Hösten 1996 1997 1998 1999 2000

0
Hösten 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1996 1997 1998 1999 2000

det som helhet har stabiliserats något och Chal-

Antagning till högskoleingenjörsutbildningen vid
Chalmers Lindholmen.

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

ningen samtidigt som den nya teknologie kandidat-

6

mers fyllde alla platser på byggingenjörsutbildutbildningen inom området rekryterade bra. Det
största antalet förstahandssökande i absoluta tal
hade Datateknik. 482 personer hade den utbild-

ningen som sitt förstahandsval. Nästan lika många,

Efterfrågan på utbildningarna
vid Chalmers 2000 uttryckt
i lägsta antagningspoäng
(1999 i kursiv stil).

439 personer, hade Teknisk design som förstahandsval. Eftersom Teknisk design endast erbjuder
30 nybörjarplatser hade denna det ojämförbart

Utbildningar med 120 p
BP
BL
HP

högsta söktrycket per plats och därmed också den
högsta antagningspoängen.

Au 10,97

3,07

0,60

—

—

—

Chalmers har i sitt rekryteringsarbete liksom
Bi

tidigare år deltagit i mässor, spridit informations-

alla behöriga antagna
alla behöriga antagna

material och annonserat, tagit emot besök och

Di 15,38

3,70

1,30

besökt skolor. Till viss del sker detta i samarbete

15,29

3,81

1,50

med övriga tekniska högskolor i avsikt att fokusera
på teknisk utbildning generellt. Vi har också utvecklat kontakterna med både gymnasieskolor och
grundskolor. Särskilda insatser har här gjorts i samarbete med skolor i invandrartäta områden. Våren
2001 börjar ett förlängt basår i ett för Chalmers
Lindholmen och Angeredsgymnasiet gemensamt
projekt. Chalmers har också deltagit i en av Västsvenska Industri- och Handelskammaren arrangerad verksamhet, Dialog, med besök i skolor i
Västsverige för att möta elever, lärare, skolledningar och föräldrar. Kemisektionen ger en fortbildningskurs för kemilärare, vilket också förväntas
stimulera intresset för våra utbildningar inom
kemiområdet.
Andelen kvinnor bland de studerande är fortfarande lågt. Detta gäller särskilt utbildningar med
inriktning elektro- och datateknik. I rekryteringsarbetet fokuseras kontinuerligt på att visa kvinnorna de möjligheter som en teknisk utbildning kan

En vägbyggare i Indien, en vasaloppsåkare
och en rysktalande hockeydomare
McKinsey Award är ett stipendium som kan sökas
av studenter på Chalmers som uppnått minst 120
studiepoäng. En jury bestående av representanter
från Chalmers och det internationella managementkonsultföretaget McKinsey & Company beslutar
sedan vilka tre personer av alla sökande som skall
få de åtråvärda stipendierna. Förutom goda studieresultat vid Chalmers uppmuntras färdigheter och
kunskaper som ligger utanför de normala studierna.
Till årets stipendiater har utsetts:
Johan Carlsson, 25 år, blivande civilingenjör på
Väg- och vattenbyggnad, kommer från Växjö och
har studerat ekonomi vid Handelshögskolan, är
plutonbefäl i det militära samt har arbetat vid
vägbygge i Indien.

Ei

alla behöriga antagna

Ki

alla behöriga antagna

13.06

3,22

1,00

alla behöriga antagna

Me 14,52

3,65

1,20

—

—

—

Mi

alla behöriga antagna
11,57

Si

3,24

0,70

alla behöriga antagna
alla behöriga antagna

Sk 14,83

3,75

1,50

15,10

3,79

1,70

BP Betyg från nya programgymnasiet, max 20,00
BL Betyg från gamla linjegymnasiet, max 5,00
HP Högskoleprov, max 2,00

Au Affärsutveckling
Bi Byggnadsingenjör

Henrik Gunnerling, 22 år, civilingenjör Industriell
ekonomi, kommer från Jönköping och driver eget
företag inom IT, har åkt Vasaloppet, är idrottsledare
samt studerar franska och organisationspsykologi.

Di Dataingenjör

Martin Svensson, civilingenjör Teknisk fysik, är
från Tibro och har studerat ekonomi och ryska samt
är ishockeydomare.

Mi Maskiningenjör

Ei
Ki

Elektroingenjör
Kemiingenjör

Me Mekatronik
Si Sjöingenjör
Sk Sjökapten
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innebära. Kvinnor som förebilder är ett viktigt in-

Den första studentkullen vid studieinriktning-

slag i detta. Särskilda aktiviteter för kvinnliga gym-

en Teknisk kommunikation har tagit examen. Tek-

nasister anordnas varje år.

nisk kommunikation är en för samtliga civilingenjörsutbildningar gemensam studieinriktning. Som

Efterfrågan på utbildningarna
vid Chalmers 2000 uttryckt i
lägsta antagningspoäng
(1999 i kursiv stil).
Utbildningar med 180 p

A

BP

BL

HP

18,96

4,61

1,90

18,24

4,33

1,80

Studiestart

avslutande moment besökte hela första student-

Chalmers har i flera år haft ett nära samarbete med

kullen den internationella konferensen FORUM

studentkåren för att ge de nyantagna en bra studie-

2000 i London där de presenterade sitt program.

start med god avvägning mellan studier och socia-

Under året har de första civilingenjörerna från

la aktiviteter. Detta arbete vidareutvecklades inför

bioteknikutbildningen examinerats. Smålänningen

hösten 2000. Eftersom diskussionerna under våren

Anders Ståhlberg, som var allra först, var klar re-

på Chalmers och i media mycket handlade om

dan i maj 2000, det vill säga efter knappa 4 års studier. Han har valt att fortsätta på Chalmers med
forskarstudier.

17,51

4,00

1,70

grabbighet fick aktiviteterna under introduktions-

17,01

3,83

1,70

perioden mycken uppmärksamhet både inom hög-

E

15,79

3,75

1,30

16,01

3,82

1,50

skolan och i media. Trots medvetna insatser från

F

18,46

3,94

1,60

både studentkår och högskola förekom ett par

Internationalisering

17,64

3,80

1,60

oönskade händelser under denna period, vilket na-

Utbudet av internationella masterprogram har

18,82

4,30

1,80

18,96

4,63

1,80

turligtvis också fick pressens uppmärksamhet.

förändrats något. Två nya program (Complex

16,58

3,23

1,10

D

I
K

Adaptive Systems och Bioinformatics) har tillkom-

17,42

3,55

1,40

Programutveckling

mit medan ett (Materials Science and Engineering)

Kb 18,36

3,53

1,70

Vid Chalmers Lindholmen startade hösten 2000

har gjort ett uppehåll för omstrukturering. Under

19,18

4,50

1,90

Kf 14,86

4,00

1,30

två nya treåriga program, Mekatronik samt Affärs-

hösten har beslutats om ytterligare två nya pro-

15,96

3,89

1,40

utveckling och entreprenörskap inom byggsektorn.

gram som skall starta i september 2001.

16,33

3,86

1,40

Mekatronik är en så kallad COOP-utbildning där

Antalet ansökningar till Chalmers internatio-

16,18

3,83

1,50

Td 19,34

4,70

2,00

teoretiska studier varvas med arbete i industrin.

nella masterprogram fortsätter att öka, från 830 år

19,08

4,54

1,90

Utbildningen leder till högskoleingenjörsexamen.

1999 till 943 år 2000. Antalet registrerade vid kurs-

V

14,64

3,38

1,20

Affärsutveckling är en utbildning, som kombinerar

start var 204 jämfört med 139 året innan. Uppgång-

15,00

3,57

1,20

teknik, ekonomi och strategiskt tänkande. Till den

en är betydelsefull, i synnerhet med tanke på den

Z

16,47

3,65

1,50

15,79

3,71

1,50

utbildningen inbjuds studenter med såväl naturve-

ökade internationella konkurrensen. För en del av

tenskaplig som samhällsvetenskaplig gymnasieut-

ökningen stod ett antal svenska studenter som valt

bildning. Efter genomgången utbildning har man

att läsa masterprogrammen som en avslutande stu-

en teknologie kandidatexamen.

dieinriktning. Med drygt 12 % svenska studenter

M

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

Chalmers entreprenörskola utökade från

i programmen ökar integrationen mellan svenska

höstterminen sin verksamhet både i omfattning,

och utländska studenter. För liten kontakt med

från 40 till 60 poäng, och i antal studenter. Den har

svenskar har angivits som en av programmens sto-

HP Högskoleprov, max 2,00

A
D

Arkitektur
Datateknik

utökats med ett kurspaket om 20 poäng, som gavs

ra brister av de studenter som kommer från andra

E

Elektroteknik

första gången under hösten 2000 och som också

länder. Andelen kvinnliga studenter i masterpro-

F

Teknisk fysik

I
K

Industriell ekonomi
Kemiteknik

erbjöds som fristående kurser för dem som inte går

grammen är knappt 20 %. Chalmers har aktivt

hela utbildningen. Andelen icke-chalmerister har

deltagit i utbildningsdepartementets utredning om

Kb Bioteknik

därmed ökat med studerande från Handelshögsko-

ökade möjligheter att rekrytera studenter från

Kf Kemiteknik med fysik

lan och från Högskolan för design och konsthant-

andra länder till utbildningar vid svenska univer-

M Maskinteknik
Td Teknisk design

verk, båda vid Göteborgs universitet.

sitet. Chalmers har därmed bidragit med sina

V

Väg- och vattenbyggnad

Z

Automatiseringsteknik
Efterfrågan i grundutbildningen 2000, 1999, 1998 samt 1997.
Förstahandssökande till hösten 1
1999

1998

1997

2000

1999

1998

1997

3003

3153

2911

3196

1396

1308

1253

1150

Masters of Science
Arkitekter

943
546

830
395

529
345

498
385

204
84

139
85

127
77

123
76

Högskoleingenjörer 2

755

736

838

838

605

573

543

524

Sjökaptener

326

322

365

359

61

124

77

70

Påbyggnad
Tekniskt basår

285
345

275
390

369
433

670
640

140
188

199
125

124
117

329
90

—

–

—

—

—

9

54

108

Civilingenjörer

Varav NT-SVUX-studerande
1

8

Nybörjare

2000

För internationella masters, sjökaptener och påbyggnadsutbildningar redovisas samtliga sökande.

2

Inklusive sjöingenjörer.

Andel kvinnor årskurs ett

Examinerade

100 procent

200 personer

Män
Kvinnor

Grundutbildning

90
80
150
70
60
100

50
40
30

50
20
10
0

0
A D E F

I K Kb Kf M Td V Z Bi Di Ei Ki Mi Me Au Si Sk

A D E

F

I

K Kb Kf M V

Z Bi Di Ei Ki Mi Si Sk
900 personer

Andel kvinnor i procent i årskurs ett hösten 2000.

Examinerade år 2000.
800

mycket omfattande erfarenheter på detta område

utbyten såsom SIDAs program Minor Field Studies,

till gagn för hela utbildningssystemet.

Leonardo och bilaterala program som hanteras

Även i övrigt ökar antalet utländska studenter

ECTS (European Credit Transfer System) införs

programmet Sokrates, där ökningen under höstter-

successivt för att underlätta tillgodoräknande av

minen 2000 är 50 % i förhållande till höstterminen

studier inom det europeiska utbytet. Chalmers

1999. Däremot är antalet studenter inom Nord-

besöktes under året av ECTS-rådgivare, vilka me-

plus-programmet i stort sett samma som föregåen-

nade att Chalmers har ett bra system, som dock

de år.

behöver införas mer allmänt. Knytningen av ECTS

Chalmers erbjuder inkommande utbytesder sommaren. De som så önskar kan därefter fort-

500

400

300

200

204
147

till det kommande kursadministrativa systemet

100

112

135

150

157

98

99

ansåg de vara särskilt lovande.
De båda chalmeristerna Olov Mollstedt och

sätta att studera svenska på kvällstid även under

Jesper Olofsson vid Teknisk fysik gjorde under

terminen.

sommaren sitt examensarbete på NASAs forsk-

Utbudet av studieplatser utomlands för Chal-

Ansökningar
600

sektionsvis.

vid Chalmers, främst inom det europeiska utbytes-

studenter en sju veckors intensivkurs i svenska un-

700

ningscenter i Kalifornien. Av en slump fick de höra

mers studenter fortsätter att förändras. Allt fler

talas om en avdelning inom NASA, där man är spe-

platser görs tillgängliga i Nordamerika, där efter-

cialister inom just den typ av datorsimuleringar

frågan är särskilt stor. Successivt förändras pro-

som de hållit på med på Chalmers. Bland annat är

grammet ”4:e året utomlands” till att omfatta

det beräkningar som behandlar kvantmekanisk

främst studieorter utanför Europa, medan de eu-

transport i halvledare och nanorör. Olov och Jes-

ropeiska utbytena samlas under Sokrates eller

per arbetade på NASA under sommaren för att se-

Nordplus. Chalmers studenter deltar även i andra

dan fortsätta på Chalmers under hösten.

0
Hösten 95

96

97

00

Ansökningar till och antal
inskrivna på de internationella
masterprogrammen.

Chalmers internationella
mastersprogram:

Applied Environmental
Measurement Techniques
Automotive Engineering
Bioinformatics
Complex Adaptive
Systems
Digital Communication
Systems and Technology

Utbyte med andra länder

1998 VT 1998 HT

Chalmers-teknologer vid
utländska lärosäten
Fjärde året utomlands
SOKRATES/ERASMUS
Nordiska program
Totalt
Utländska studenter vid Chalmers
International Master
SOKRATES/ERASMUS
Nordiska program
Bilateralt
Totalt

1999 VT

1999 HT

2000 VT 2000 HT

32
43
4
79

49
65
9
123

47
69
9
125

49
53
5
107

50
55
6
111

57
47
5
109

186
61
13
—
260

258
67
5
—
330

191
76
9
—
276

268
59
14
—
341

215
67
17
4
303

291
89
14
5
399

Environmentally
Sustainable
Process Technology
Management of
Production
Management of
Transportation
Nanoscale Physics and
Engineering
Sound and Vibration
Structural Engineering
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En teknologs syn på den
studiesociala miljön
”Om man ser till den studiesociala miljön så är det riktigt påtagliga och stora
som händer här på Chalmers nog att det byggs så mycket”, säger D-teknologen Alexander Hars och syftar på det nya kårhuset och alla tillbyggnader
som skett och sker på olika sektioner. ”De nya serveringarna och studiemiljöerna på t ex Kemi och Maskin inbjuder verkligen till att man söker sig dit för
att fika eller studera, även om man inte går på just den sektionen”. Det yttrandet står i klar kontrast till hans egna erfarenheter på D-sektionen, där man
hösten 1999 ökade intagningen markant och var tvungen att lösa lokalbristen som blev följden med tillfälliga baracker. ”En ganska tråkig lösning som
inte precis gjorde att vi kände oss prioriterade. Men studiemiljön handlar inte
bara om lokaler”, säger Alexander och förtydligar: ”På vår sektion introducerades projektet D++ som bl a innebar att vi började med problembaserad
inlärning där vi jobbade i grupp. Det är något helt annat än att sitta och
råläsa på egen hand. Att jobba i grupp ställer naturligtvis nya krav som att

Kvalitetssträvanden

lyssna på andra, att kunna kompromissa osv, men samtidigt är det stimule-

Årets stora nationella utvärdering gällde de tema-

rande och ger en mängd nyttiga upplevelser. På samma sätt har mattekur-

tiska aspekterna studentinflytande, jämställdhet

serna på D organiserats så att man läser i grupper. För mig har detta varit

samt social och etnisk mångfald. Chalmers bedöm-

mycket lyckat.”

des göra ett mycket bra arbete när det gäller jäm-

Alexander går över till att prata om rekryteringen till Chalmers och nollningen. Han uttrycker tveksamhet till en del inslag i sin egen nollning och kommer ihåg att han funderade på om han valt rätt utbildning. Idag är tveksamheten borta. ”Jag tycker nollningen har utvecklats på ett bra sätt. Den tuffa
attityden från de äldre är borta. Istället är nollningen en stor träffpunkt som
syftar till att alla ska ha roligt och lära känna varandra och Chalmers. Och
det är naturligtvis så det ska vara. Det är nollornas första intryck av Chalmers
och då är det viktigt att alla trivs”, säger Alexander.

ställdhet och endast avsaknaden av ett tydligt
genusperspektiv i undervisningen gjorde att Chalmers inte kom att omnämnas särskilt i den rapport
som sammanfattade läget vid alla lärosäten i
Sverige. Särskilt nämndes det långsiktiga arbetet
att öka andelen kvinnor på alla nivåer. Studentinflytandet ansågs vara gott, men i rapporten konstaterades att detta gäller i stort sett alla universitet och högskolor i landet. När det gäller etnisk och

Hur är det då med ’grabbigheten’ på D? Det har ju debatterats en hel del på
Chalmers det gångna året. ”Jodå, det är en rätt grabbig stämning, mycket på
grund av att andelen flickor tyvärr bara är 10-15 %. Men på senare år har
man börjat jobba med att förändra den sneda könsfördelningen. Det var
därför jag engagerade mig i rekryteringsgruppen. Vi har gjort kampanjer
riktade till flickor i både åk 2 och 3 i gymnasiet för att peka på teknikutbildningarna och deras möjligheter. Vi har även besökt högstadieklasser och
försöker påverka flickornas ibland dåliga självförtroende och rädsla att ta för
sig.

social mångfald uppmärksammades de särskilda
rekryteringsansträngningarna i områden i och
kring Göteborg med svag högskoletradition.
Chalmers har en lång tradition med kursvärderingar och kursnämnder. Under året har Centrum
för pedagogisk utveckling tagit fram en ny modell
för kursvärderingar för att ge arbetet en mer tydlig inriktning mot utvärdering av kursens roll i utbildningen. Förbättring av utbildningsprogram-

Vi frågar Alexander om han idag, med bara några månader till examen, ser

mens innehåll och helhet ingår som ett viktigt led

några riktigt stora brister med studiesociala förtecken. ”Ja, och det är ett

i Chalmers kvalitetsarbete.

gammalt problem. Många föreläsare har svårigheter att lära ut på ett bra sätt.

De årliga kvalitetsseminarierna för de interna-

De har säkert stora kunskaper, men svårt att lära ut. För att lära ut behövs

tionella masterprogrammen har fortsatt. Ett pris

goda pedagoger, så Chalmers måste satsa mer på den pedagogiska utveck-

tilldelades den bästa ansatsen för kvalitetsarbete

lingen.”

inom masterprogrammen. Priset gick till FILUR
(Förbättring, Innehåll, Lärande, Utvärdering &
Roller). Det är en vidareutveckling av ett tidigare
program som syftar till en systematisk utvärdering
och uppföljning av programmen med en inbyggd
och tydlig åtgärdsplan. Priset skall stimulera andra
program till liknande insatser i framtiden.
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Enligt Chalmers policy och regelverk skall stu-

Pedagogiska kurser för doktorander och för

denterna vara representerade i alla församlingar

lärare har både ny- och vidareutvecklats. Under

där beredning sker eller beslut tas i utbildningsfrå-

året har 56 doktorander deltagit i den svenska dok-

gor. Representanterna utses vanligen genom stu-

torandkursen och 35 i den engelska. Så gott som

dentkårens försorg. Studerandeledamöter finns

samtliga doktorander deltar i dessa kurser. Den

således i fakultetsrådet, styrelser på högskole- och

nya sammanhållna lärarkursen, som startade hös-

sektionsnivå samt i anställningskommittéer. En

ten 2000, har rekryterat 40 personer varav 20 del-

doktorand ingår också i högskolans ledningsgrupp.

tar i kursen på engelska. 22 personer har deltagit i

Studentmedverkan i projekt och arbetsgrupper är

de tidigare pedagogiska kurserna. Kurserna för

en naturlig del i vårt arbete. Studenternas enga-

såväl nya som erfarna lärare är inriktade på att

gemang och erfarenhet av den direkta studie-

utveckla lärarnas förståelse för studenternas läran-

situationen är ytterst viktig för att höja kvaliteten

de av centrala och svåra begrepp/företeelser i äm-

i utvecklingsarbetet. Andelen kvinnliga studenter

nen och kurser. Här ingår också moment kring

som deltar i arbetet med utbildningsfrågor är van-

handledarrollen, vilket är viktigt för forskarutbild-

ligtvis större än andelen kvinnor i utbildningarna.

ningen men också för handledning av examensarbeten. Särskilda kurser ges också i att undervisa på

Pedagogisk utveckling

engelska. Detta blir allt vanligare i en allt mer in-

Centrum för pedagogisk utveckling har under året

ternationell utbildningsmiljö och det är viktigt att

utarbetat ett gediget program med nio delprojekt

lärarna kan behålla och utveckla sin pedagogik

avsedda att vidareutveckla grundutbildningen.

även på ett främmande språk.

Projekten har formulerats i en med de olika pro-

Under året har diskuterats för- och nackdelar

gramansvariga interaktiv process. Prioritering

med att göra de pedagogiska kurserna obligatoris-

bland de olika projekten återstår. Under året har

ka för alla lärare. Chalmers har hittills stannat vid

också professor John Bowden från Australien knu-

frivillighet beroende på att deltagandet ändå är

tits till Chalmers för att arbeta med pedagogiska

stort. Detta gäller särskilt doktorandkursen, där så

frågor.

Prestigefyllt pris
från Volvo
Fem teknologer från
svenska högskolor har år
2000 belönats med det
prestigefyllda ”Volvo
Scientific Award for The
Master Thesis Work of the
Year” för sina examensarbeten. Utmärkelsen är
sedan 1987 ett årligt pris
för utmärkta examensarbeten och avhandlingar
utförda på Volvo och med
ämnen relaterade till Volvos
intresseområden. Fyra av de
fem belönade examensarbetarna kom från
Chalmers. Var och en av de
fem vinnarna fick ett
stipendium på 20 000 kr.
Tomas Borg, sedan sin
examen vid Chalmers
anställd vid ABB Switchgear i Ludvika, och Carl
Fredrik Hartung, nu
doktorand vid Hållfasthetslära på Chalmers, tilldelades
Volvo Scientific Award för
sitt gemensamma examensarbete som är utfört vid
Volvo Aero i Trollhättan och
som behandlar säkerheten
hos jetmotorer genom
studier av kontaktutmattning
i ytorna vid infästningen av
turbinbladet i rotorskivan
med sk laxstjärt. Syftet med
uppsatsen har varit att
utveckla en tillräckligt
noggrann och effektiv metod
för att beräkna livslängden
hos en bladinfästning.
För sitt gemensamma
examensarbete på
Chalmers tilldelades även
Per Hedström och
Marcus Nilsson Volvo
Scientific Award för år
2000. Deras arbete
beskriver ett alternativt sätt
att förändra produktionsflödet i Volvo Bussars
sammansättningsfabrik i
Borås. Uppsatsens syfte har
varit att komplettera
fabrikens egna utvecklingsplaner med lämpliga
förslag till ytterligare
förändringar, t ex produktion
i sex raka flöden.
Det femte stipendiet tillföll
Edin Omerspahic, utbildad
vid Linköpings Tekniska
Högskola och sedan sin
examen anställd vid Volvo
Personvagnar i Göteborg.
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Grundutbildning

Belöning för god
pedagogik
Chalmers vill med de
pedagogiska stipendierna
markera betydelsen av goda
undervisningsinsatser.
Följande fem lärare har
utsetts till årets pedagogiska stipendiater:

Lärande genom
upplevelser
Han har pigga pepparkornsögon som tittar
vänligt när vi hälsar, men som samtidigt hinner
inregistrera allt vi har runt omkring oss – det
märks direkt när vi börjar konversera. Han
heter Said Irandoust och var fram till årsskiftet
vicerektor på Chalmers med särskilt ansvar för
grundutbildningen. Nu har han blivit rektor för

Gunilla Linde Bjur,
universitetslektor vid
Sektionen för arkitektur, har
nominerats av teknologsektionen på A för sin goda
pedagogiska förmåga och
stora engagemang i studenternas och utbildningens
utveckling.
Carl-Henrik Fant,
universitetslektor i Matematik, har nominerats av
vicedekanerna på M och MD
för att under ett flertal år
som huvudansvarig för
matematikkurserna på
maskinteknikprogrammet ha
visat stor pedagogisk skicklighet och stort engagemang
för studenterna.

högskolan i Borås, vilket säkert bäddar för ett
gott framtida samarbete med Chalmers.
Hur hamnade du på Chalmers? ”Jag kom hit
1979 som gäststudent från Iran, närmare
bestämt från Tabriz i provinsen Azerbajdzjan i
landets nordvästra del. Jag blev civilingenjör i
kemiteknik 1984 och disputerade 1989.
Fem år därefter antogs jag som docent och
1998 blev jag biträdande professor och ett år
senare professor i kemiteknik.”
Vilka var de viktigaste frågorna du jobbade med som

Vad känner du att du har åstadkommit? ”Till att

vicerektor på Chalmers? ”Det mest spännande var

börja med var jag vicerektor i knappt två år. Det är

att försöka skapa en förståelse för kontinuerlig för-

kort tid för att åstadkomma något i den akademiska

Paul Gatenholm, biträdande
professor i Polymerteknologi, har nominerats av
K-teknologerna för sina
insatser särkilt i den valfria
kursen Ytteknologi, som är
en krävande kurs med höga
krav på både föreläsare och
studenter.

ändring inom grundutbildningen på Chalmers. Jag är

världen. Men en sak som jag tycker vi lyckats med

övertygad om att förändringskapaciteten måste ökas,

på Chalmers är att höja grundutbildningens status

annars finns risk för det som kan hända i vilken stor

och likaså att vi lyft fram det mänskliga på Chal-

och känd organisation som helst – man känner sig

mers. Sedan måste man naturligtvis jobba vidare

ohotad, organisationen stelnar och nödvändiga

med de här frågorna, men vi har i alla fall påbörjat

förändringar blir aldrig gjorda. Det får inte hända

en process”, säger Said och fortsätter entusiastiskt:

Anders Grauers,
forskarassistent i Elteknik,
har nominerats både av Eteknologerna och av sin
prefekt för att han är en
engagerad och motiverad
lärare som bryr sig om sina
studenter.

Chalmers!”, svarar Said med eftertryck. ”Grundutbild-

”Mycket handlar nog om synsätt på verksamheten.

ningen har alltid intresserat mig och jag har lagt stor

Idag talar vi mycket om lärande genom upplevelser.

möda på att sätta grundutbildningen i fokus. Sedan

Det är upplevelser som ger upphov till reflektion,

är det oerhört viktigt att vi kan ge Chalmers och

som i sin tur leder till handling. Det är de här stegen

tekniken ett mänskligare ansikte, så vi kan attrahera

som leder till ny kunskap och därmed nya upplevel-

bredare grupper. Chalmers ska vara öppet för alla

ser. Det här är på något sätt basen i lärandet, där vi

och utan snedrekrytering och jämställdhetsproblem.

vill åstadkomma personlig utveckling för studenter-

För att åstadkomma det måste vi utveckla en verk-

na – ’hela individer’. Det innebär med nödvändighet

samhet i harmoni. Det får inte råda konkurrens mellan

mångfald och flexibilitet i utbildningsutbudet samt

grundutbildning och forskning! Det är ju två sidor av

en hög grad av individualisering – och här kan vi

samma mynt”, säger Said med stort inre patos och

göra mycket mer!”

berättar vidare: ”Vi har arbetat med det s k glädje-

Är det något på Chalmers som du fortfarande

konceptet – att det är viktigt att skapa glädje i arbe-

känner inte är bra, något du inte lyckades förändra?

tet och att kunna se jobbet på lite distans, kanske

Något som du kan tipsa din efterträdare Peter

ibland ta saker lite mer på lek.”

Olsson om? ”Jag har ibland saknat ödmjukhet och

Hur har du jobbat med de här frågorna? ”Jag har

kompromissvilja. Det är två egenskaper som jag

varvat internt jobb med externa kontakter, både

anser oerhört viktiga för att uppnå det förändrings-

nationellt och internationellt. Det har varit ett bra sätt

klimat som jag hela tiden förespråkat. Det kan var

för mig att testa idéer och få referensramar från

något för Peter att bita i även om jag vet hur svårt

andra sektorer. Ofta har de externa kontakterna givit

det är att förändra attityder i stora organisationer”,

mer och varit ett bättre stöd när olika frågor mognat”,

säger Said som avslutning på ett intensivt samtal

berättar Said.

med stort engagemang – en upplevelse!

Rendell Torres, doktorand
vid Institutionen för teknisk
akustik, har undervisat både
V-teknologer och masterstudenter på engelska på ett
sådant sätt att det uppskattats av både svenska
och internationella
studenter.
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gott som alla doktorander deltar. Det kan finnas en
risk att intresset för och attityden till kurserna
ändras vid ett formellt obligatorium.
I samband med årets professorsinstallation utdelades pedagogiska stipendier för läsåret 1999/
2000. Fem stipendiater mottog 40 000 kr vardera.

Studenternas situation
Chalmers har under året deltagit i tre olika undersökningar för att bättre förstå vilka våra studenter
är och hur de upplever sin studiesituation.
– I en undersökning genom Teknikbrostiftelsens försorg jämfördes studenter från
olika fakulteter i Göteborg, och särskilt deras
syn på framtida arbete. Det är tydligt att
chalmeristen har god framtidstro, räknar med
att lätt få arbete, gärna i storföretag men eget
företagande ser man också som en möjlighet.
Däremot är det få som kan tänka sig en
framtid inom högskola och universitet.

Livliga debatter som
leder till förändring
”Det gångna året har karaktäriserats av ett par livliga debatter”, berättar Peter
Keresztes, ordförande för Chalmers Studentkår (ChS). ”Den kanske viktigaste är
debatten som följt efter att den s k Lindgrenska utredningen presenterades i
våras. I utredningen genomlystes Chalmers utbildningsstruktur och studentkåren
fick stöd för sin grundsyn att högskolan i första hand är en läroanstalt och att det
är viktigt att höja statusen på utbildningsdelen. Forskningen får trots allt mest
pengar, men det betyder inte att den alltid ska ha prioritet ett. Utbildningen och
forskningen lever i symbios, men vi anser att Chalmers i första hand är en skola.
Det är glädjande att högskolans ledning stöder vår syn”, säger Peter och berättar
att Said Irandoust, vicerektor med ansvar för grundutbildningen, varit mycket
drivande vad gäller pedagogisk utveckling och samarbetet med de studerande.
”Chalmers har till och med importerat professor John Bowden från Australien för
att särskilt jobba med de pedagogiska frågorna. Han har redan föreslagit olika
projekt för att höja den pedagogiska nivån, vilket vi från studenthåll är mycket
nöjda med”, förklarar Peter.

– Chalmers studentkår gjorde med högskolans
medverkan och i SIFOs regi en stor enkätundersökning för att ta reda på hur chalmeristen värderar kårens och högskolans
verksamhet. Härav framgick att de flesta fått
sina förväntningar på Chalmers infriade, men
man är ändå inte nöjd med lärarnas pedagogiska förmåga och man tycker inte heller
att Chalmers prioriterar studenten i tillräckligt hög grad.
– Ytterligare en undersökning var uppföljningen av fjolårets ”Teknologens trivsel”.
Årets undersökning, som liksom i fjol gjordes
genom intervjuer och samtal i små grupper,
ägnas åt teknologens intellektuella och
akademiska miljö. Den visar att
förhållandena är ganska olika vid olika
sektioner, men gemensamt är att studenterna
önskar mer kontakt med lärare och forskare
för sin personliga utvecklings skull.
Chalmers har under flera år haft en olycksfalls-

”En annan livlig debatt är den massmediala uppmärksamhet som fokuserat på jämställdheten och den ’grabbiga’ miljön på Chalmers. Tyvärr har den debatten alltför
mycket kommit att handla om symbolfrågor och enstaka föreningar på Chalmers”,
säger Peter och fortsätter: ”Från studentkårens sida har vi verkat för att driva på

försäkring för sina studenter. Denna har under året

högskolan i jämställdhetsarbetet. Såtillvida har nog debatten under året varit bra,

justerats för att bättre motsvara den försäkring

den har hjälpt till att lyfta upp frågan på dagordningen. Jämlikheten är för studentkå-

som statliga högskolor tecknar genom Kammar-

ren ett av fem prioriterade områden under läsåret 2000/01. Även om debatten givit

kollegium. Förändringen medför ett bättre skydd

Chalmers varumärke en törn, så har den startat ett positivt förändringsarbete som

vid sjukdom eller kroppskada som studenten kan

jag tror Chalmers kommer att vinna på i slutänden.”

ådra sig vid laborationer eller motsvarande.

Har studentkåren själv drivit någon viktig fråga under året? ”Jodå, i samarbete med
högskolan och Sifo har vi genomfört en medlemsundersökning för att ta reda på
vilken bakgrund och vilka egenskaper studentkårens medlemmar har. Dessutom
sökte vi svar på frågan om vilken uppfattning de har om studentkårens och högskolans verksamhet. Det är bland annat detta som lett till att vi drivit på förändringen av
utbildningsstrukturen och satsningen på den pedagogiska utvecklingen. Undersökningen visar också att vi på studentkåren behöver förbättra kommunikationen
med våra medlemmar. Ett glädjande besked var den stora uppskattning som visades
våra arbetsmarknadsdagar, som ju innebär en hel del arbete”, avslutar Peter.
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Prestationer och resultat i grundutbildningen 2000, 1999, 1998 och 1997.
Helårsstudenter

Civilingenjörer

Helårsprestationer

Examina

2000

1999

1998

1997

2000

1999

1998

1997

2000

1999

1998

1997

4410

4510

4591

4634

3911

3910

3912

4033

761

835

781

825

Masters of Science

273

188

169

195

193

165

168

148

132

83

124

67

Arkitekter
Högskoleingenjörer1

280
1508

255
1432

247
1294

300
1091

246
1294

213
1194

238
1044

247
907

38
276

43
259

48
181

34
150

Sjökaptener

220

217

172

138

217

223

186

167

54

42

28

22

Påbyggnad

99

97

177

268

83

78

166

223

—

–

—

—

147
634

113
615

96
581

104
590

107
478

95
496

74
470

91
488

—
85

–
32

—
124

—
130

7571 2

7427

7327

7320

6529

6374

6258

6304

1346

1294

1286

1228

136

214

254

218

142

191

206

154

—

–

—

—

Tekniskt basår
Övrigt
Totalt
Varav NT-SVUX-stud.
1

Inklusive sjöingenjörer. 2 Av helårsstudenter är 26 % kvinnor respektive 33 % 24 år och äldre.

Resultat
Chalmers utbildningsuppdrag för 2000 omfattade

slutför kurser som de är registrerade på sedan tidi-

8 005 helårsstudenter inklusive det särskilda upp-

gare samtidigt som inga nya studenter antas.

draget NT-SVUX. Chalmers insåg redan vid plane-

Chalmers har också fullföljt sitt särskilda upp-

ringen av år 2000 att det skulle bli svårt att uppnå

drag att ge grundutbildning i kärnkemi och reak-

detta mål och har därför arbetat utifrån en lägre

torfysik.

intern prognos med 7 700 helårsstudenter. I denna

Chalmers har utnyttjat 92 procent av det totala

prognos ingick som förutsättning att trenden med

takbeloppet. Av den särskilda ramen för NT-SVUX

studieavbrott skulle brytas och antalet aktiva stu-

har 87 procent utnyttjats.

denter därmed ökas. Dessutom förutsattes att an-

Stiftelsen
Chalmers
9%

Företag mfl 2 %
Övriga statliga 2 %

Övrigt
9%

Utbildningsdepartementet
78 %

Under året examinerades 761 civilingenjörer, 38

talet nybörjare i civilingenjörs- och högskoleingen-

arkitekter, 260 högskoleingenjörer, 54 sjökaptener

jörsprogram och internationella masterutbildning-

och 16 sjöingenjörer. Antalet civilingenjörsexami-

ar skulle öka. Trenden med ökat antal studieav-

na är lägre än föregående år. Denna nedgång kom-

brott och studieuppehåll har dessvärre fortsatt.

mer att följas upp för att få en bättre bakgrund till

Antalet nybörjare har ökat planenligt, utom för

den sjunkande siffran. Det är intressant att få veta

högskoleingenjörsprogrammen där antalet till-

hur många poäng de som slutat utan examen har

gängliga studenter begränsar tillväxten.

avlagt. Har de bara tagit några få poäng, eller är de

Chalmers redovisar totalt 7 571 helårsstudenter,

nära examen? Chalmers följer regelbundet poäng-

varav 136 inom NT-SVUX, motsvarande 6 529 hel-

fördelningen både för dem som avbrutit studierna

årsprestationer, varav 142 inom NT-SVUX. Presta-

och för kvarvarande studenter, för att få en bild av

tionsgraden för Chalmers totalt är liksom närmast

hur det går för en viss årskull, även fördelat på

föregående år 0,86. Prestationsgraden (kvoten

olika utbildningar.

mellan genomförda helårsprestationer (40 p) och
Rörelseintäkterna år 2000
uppgick till 620 mkr. Totala
intäkterna uppgick till 632 mkr.

möjliga prestationer om alla studenter presterat

Ekonomiskt resultat

fullt) för NT -SVUX -studenterna är unikt högt,

Resultatet efter finansiella poster, inklusive Chal-

hela 1,04. Detta förklaras av att många NT-SVUX-

mers Lindholmen högskola, uppgår för år 2000 till

studenter nu håller på att avsluta sina studier och

– 21 (– 51) mkr. Rörelseresultatet uppgår till – 18
(– 44) mkr. Resultatförbättringen beror främst på
att grundutbildningen under 1999 belastades med
en större del av centrala kostnader än under år

Grundutbildning

2000. Rörelseintäkterna har ökat med 4% jämfört

Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola

med föregående år. Ökningen avser främst intäk-

Rörelseintäkter (mkr)
Utbildningsdepartementsmedel

2000
486

1999
470

1998
466

1997
455

Övriga statliga bidrag & uppdrag

10

4

4

5

Bidrag/uppdrag från företag mfl

10

12

7

6

Stiftelsen Chalmers
Övrigt

56
58

45
68

35
66

31
67

620

599

578

564

Summa

ter från Utbildningsdepartementet.
En översyn pågår för att minska kostnaderna i
utbildningsprogrammen, bl a genom att minska
antalet kurser med få deltagare. Samtidigt fortsätter arbetet med att öka intäkterna genom att de
som antas till en utbildning också skall förmås att
fullfölja den.
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◆

Forskar utbildning
Syfte

Mål
Målet är att den som examinerats från forskarut-

År 2000 examinerades 19 kvinnliga doktorer.

bildningen på Chalmers skall:

Det motsvarar 20 % av det totala antalet doktors-

• kunna formulera vetenskapliga frågeställningar

examina och är i nivå med tidigare år. 40 kvinnli-

• kunna bedriva forskning genom att tillämpa
vetenskaplig forskningsmetodik och sätta in
resultaten i ett vidare sammanhang

ga licentiater examinerades, vilket motsvarar en

• kunna kritiskt värdera egen och
andras forskning
• kunna samverka effektivt i tvärdisciplinära
forskargrupper genom ett öppet förhållningssätt till andra vetenskapsområden

andel på 27 % – den högsta andelen någonsin.

Kortare studietider
Chalmers minskade 1994 medverkan i grundutbildningen för dem som är anställda som doktorander till högst 20 % av arbetstiden. Detta har successivt sänkt studietiden. Under perioden 1996-2000

• kunna förmedla kunskap på
ett pedagogiskt sätt

minskade medianstudietiden för doktorsexamen

• kunna tillämpa ett forskningsetiskt
förhållningssätt

studietid är positiv för rekryteringen och får fler

• kunna leda forskningsverksamhet

amen. Detta gäller särskilt för kvinnor och för dem

För att bidra till att samhällets ökande behov av
forskarutbildade tillgodoses har Chalmers fastställt följande mål i den strategiska planen för perioden 2000- 2002:
– Chalmers skall öka examinationen till 130
doktorsexamina år 2002, varav 25 % skall
vara kvinnor.
– På längre sikt skall examinationen öka
ytterligare och vara 200 doktorer år 2007,
varav 30% kvinnor. För att nå detta mål avser
Chalmers att successivt öka nyantagningen
till 300 personer år 2002.
– Den reella studietiden till doktorsexamen
skall förkortas till högst fem år.
För att nå målen har Chalmers beslutat att under
de kommande åren särskilt arbeta med att förbättra handledningen, stimulera internationaliseringen och öka ansträngningarna att rekrytera de mest
lämpade doktoranderna. En fortsatt utveckling av
forskarskolorna och bättre planerade studier samt
effektivare uppföljning skall också bidra till att
målen nås.

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.

från 6,2 till 5,2 år. Erfarenheten visar att en kortare
doktorander att fullfölja studierna till doktorsexsom planerar en fortsatt karriär inom näringslivet.

Rekrytering
År 2000 antogs 226 personer till forskarutbildningen.
Bland de nyantagna fanns 66 kvinnor, vilket motsva-

Examinerade

rar 29 %. Detta är den högsta andelen kvinnor som

Licentiater, totalt / kvinnor

antagits något år. Tillsammans med det stora antalet

Doktorer, totalt / kvinnor

kvinnliga licentiater som examinerades ger det Chal-

149
138
129

mers förutsättningar att senast 2007 nå målet 30 %

115

Under år 2000 examinerades 94 doktorer och 149
licentiater vid Chalmers. Av dem som avlade doktorsexamen hade 67 personer tidigare avlagt licentiatexamen. Antalet doktorsexamina är något lägre än genomsnittet under de föregående fyra åren.
Detta beror bl a på försenade disputationer p g a
störningar i samband med byggandet av Mikroteknologicentrum och av en brand. Prognoserna pekar på en positiv utveckling av examinationen i
forskarutbildningen under kommande år.

111

100

kvinnor bland dem som avlägger doktorsexamen. För

104

98

94

att få fler kvinnor till forskarutbildningen arbetar
Chalmers bl a med att öka antalet kvinnliga förebilder bland lärare och forskare.
För att kunna öka antalet studerande i forskarutbildningen ytterligare, enligt ambitionen i Chalmers strategiska plan, krävs ökade rekryteringsaktiviteter. Chalmers sektioner arbetar med detta på
olika sätt, t ex genom att arrangera informations-

40
30
22

1996

29

23

1997

26

31
21

1998

16

19

1999

2000

Examination inom
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Chalmers 1996 till 2000.

kvällar, där forskargrupper presenterar sin verksamhet och informerar om forskarutbildningen,

Medianstudietid doktorsexamen

och genom förbättrad och mer spännande annonsering i press och på webbplatser. En annan möj-
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lighet är att på deltid anställa studerande i grund-
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utbildningens högre årskurser för att ge dem möjlighet att pröva på arbete i någon forskargrupp. År
2000 fanns 19 sådana s k amanuenser på Chalmers.
Bland studenterna som söker de internationella masterprogrammen vid Chalmers har många
ambitionen att gå vidare med en forskarutbildning.
De internationella masterprogrammen är därför
en viktig rekryteringskälla för forskarstuderande.
Sedan programmen startade 1992 har sammanlagt
63 studenter gått vidare till forskarstudier på Chalmers och genom alumnikontakter finns kännedom
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Medianstudietid till doktorsexamen (inklusive undervisning och eventuellt
studieuppehåll) 1996 till
2000.
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om flera före detta studenter som forskarstuderar
vid andra universitet, både i Sverige och utomlands.

Forskarutbildning

Fyra före detta studerande på de internationella
masterprogrammen som numera är forskarstuderande är också engagerade som koordinatorer för
sina respektive program.

Studiefinansiering
Antalet doktorandtjänster ökade kraftigt under
1999. Då hade 720 personer anställning som doktorand vid Chalmers. Denna nivå har bibehållits
och år 2000 var 729 personer anställda som dokto-

Satsning
på handledarutbildning

Antagna till forskarutbildning
Totalt
Kvinnor

265

231

226

218

66

60

stitution vid Chalmers kan tilldelas stipendium. År
2000 fanns 43 forskarstuderande med sådana sti-

”Förbättring av handledningen i forskarutbild-

pendier.

1998

1999

2000

Antagning till forskarutbildningen på Chalmers
1996 till 2000.

fanns med Chalmers definition 140 industridokto-

faktiskt en del skett. En ny utbildning för hand-

rander. Dessa har en anställning vid ett företag

ledare har tagits fram. Vi ser mycket positivt på

(motsv) och forskarstuderar minst halvtid inom

dess tillkomst”, säger Krister.

ramen för sin anställning.

doktorander ska ha en bihandledare förutom

”Som i all verksamhet finns det glädjeämnen och
problemområden. Doktorandsektionen fungerar
bra på många sektioner, men på en del är engagemanget lågt och då blir vår representation i
högskolans organ sämre. Så det är ett problem-

Totalt
Kvinnor

område vi jobbar vidare med”, förklarar Krister.
720

648

729

659

Handledarutveckling
Centrum för Pedagogisk utveckling vid Chalmers
har utvecklat en ny kurs i vetenskaplig handledning för nyblivna handledare. Kursen ingår även
som moment i den grundläggande kursen ”Hög-

Finns det andra frågor som är olösta eller bara
delvis lösta, som doktorandsektionen ser det?

Antal anställda doktorander

Antalet industridoktorander ökar och år 2000

oss …”, svarar han ” … och under år 2000 har

de frågor vi jobbar vidare med”, svarar Krister.
1997

Internationella forskarstuderande som vistas

några stora förbättringar för doktorandernas del.

har ännu inte genomförts fullt ut, så det är en av
1996

nansiering
tillfälligt i Sverige för att utbilda sig vid någon in-

huvudhandledaren. Har det förverkligats? ”Det

49

45

och år 2000 fanns två doktorander med sådan fi-

sektionen på Chalmers. Vi frågar om det skett

För något år sedan fattades ett beslut att alla
64

mers har under senare år haft få utbildningsbidrag

Krister Sutinen är ordförande för doktorand-

ningen brukar vara en stående fråga för
181

rand vid Chalmers, varav 27% var kvinnor. Chal-

skolepedagogik för Chalmerslärare” som erbjuds
alla nyanställda lärare.
Erfarna handledare vid Chalmers erbjuds också möjlighet till utveckling genom deltagande i
kursen ”Forskarhandledning”. Kursen baserar sig
till stor del på deltagarnas konkreta erfarenheter
av handledning.
Vid Chalmers sektioner pågår även olika akti-

”Men det finns en hel del att glädjas åt under

viteter för att utveckla och stödja handledare i fors-

förra året”, berättar Krister: ”I höstas förenklade

karutbildningen. Exempel på ett större projekt är

vi nomineringsproceduren till ’Årets forskarhand-

”Handledningen i fokus” vid Sektionen för kemi

ledare’, vilket lett till fler nominerade, vilket är

som fortsatt under ett andra år.

609

glädjande. I våras arrangerade vi en debattkväll
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Antal personer anställda som
doktorander 1996 till 2000.
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som blev mycket lyckad, med mycket folk och

Engagerade doktorander

även pressbevakning. Det var ett ömsesidigt

Doktorandsektionen vid Chalmers Studentkår

idéutbyte med representanter från näringslivet

deltar aktivt i utvecklingen av forskarutbildningen.

om nyttan av forskarutbildningen och visade

Doktorandsektionen arrangerade i maj en debatt-

tydligt att det finns behov av forskning i indu-

kväll tillsammans med högskolan. Debattkvällen

strin. En annan nyhet i samma anda är att vi fått

hade titeln ”Forskarutbildad – rätt utbildad, rätt

med uppgifter om hur många forskarutbildade

använd” och till panelen hade inbjudits represen-

företagen har i CHARM-katalogen

tanter för näringsliv och högskola samt från

(Chalmers Arbetsmarknadsdagar).”

utbildningsdepartementet. Högskolan har ett stort
rekryteringsbehov av lärare under de närmaste

åren på grund av utbyggnad och många pensions-

la i Materialvetenskap vid Chalmers som startade

avgångar. Dessutom finns enligt de medverkande

1996 med stöd av Stiftelsen för Strategisk Forsk-

representanterna för näringslivet en stor efterfrå-

ning och Chalmers Stiftelse. Drygt 70 doktorander

gan på forskarutbildad personal inom många bran-

från olika vetenskapliga discipliner deltar i forskar-

scher. Av debatten framgick dock att detta inte

skolan. Chalmers deltar även som partnerhögsko-

tycks ha förmedlats tydligt till de forskarstuderan-

la i forskarskolan i Genomik och bioinformatik

de och fler kontakter efterlystes därför mellan

med Göteborgs universitet som värdhögskola.

doktorander och näringsliv.

Internationalisering
Fler forskarskolor vid Chalmers

Chalmers rekryterar allt fler doktorander med

Antalet forskarskolor vid Chalmers har ökat under

utländsk grundutbildning till forskarutbildningen.

1990-talet och för närvarande finns ca 35 forskar-

År 2000 rekryterades 49 doktorander med ut-

skolor. Omkring 700 doktorander deltar i en fors-

ländsk grundutbildning jämfört med 15 läsåret

karskola vid sektionen eller i någon av de nationel-

1994/95. Deras andel av det totala antalet nyantag-

la forskarskolorna.

na motsvarade 22 % år 2000 jämfört med 9 % fem

Regeringen beslutade under året om en sats-

år tidigare. Dessutom rekryterades år 2000 elva

ning på 16 nya nationella forskarskolor inom oli-

doktorander från Chalmers internationella master-

ka ämnesområden. De nya forskarskolorna får en

program.

nätverksstruktur med en värdhögskola och flera

Under året reste 140 doktorander till något ut-

partnerhögskolor. Chalmers utsågs att vara värd-

ländskt universitet för att delta i en kurs eller ut-

högskola för en forskarskola i Materialvetenskap.

föra någon del av sin forskningsuppgift. De flesta,

Planering av denna har pågått under hösten, bl a

77 studerande, besökte något EU-land och däref-

genom att kontakter knutits med partnerhögsko-

ter kom USA med 29 besök. Vistelser vid utländ-

lorna Karlstad universitet och högskolorna i Dalar-

ska universitet under sammanhängande perioder

na, Borås och Trollhättan/Uddevalla. Syftet med de

längre än två månader är dock ännu inte vanligt

nya forskarskolorna är att förbättra anknytningen

bland doktoranderna på Chalmers. Bland orsaker-

till forskning vid de högskolor som saknar egen

na till detta finns familjeskäl och en oro att tappa

forskarutbildning och att öka rekryteringsunder-

tempot i studierna.

laget för forskarutbildning. Dessutom skall fors-

På motsvarande sätt vistades 57 utländska dok-

karskolans nätverk på sikt bidra till att öka samar-

torander tillfälligt vid Chalmers, varav 29 kom från

betet mellan landets universitet och högskolor.

ett EU-land och 17 från länder i övriga Europa.

Nätverket bygger vidare på en tidigare forskarsko-

Fyra doktorander kom från USA. ◆

Årets bäste
forskarhandledare
Till Årets bäste forskarhandledare har utsetts docent Mats
Stading, som är anställd på
Kemisektionen vid Chalmers
med sitt arbete förlagt till
Institutet för Livsmedel- och
Bioteknik (SIK) där han är
biträdande handledare för tre
doktorander.
Ur motiveringen: ”Mats Stading
har en enastående förmåga när
det gäller att uppmuntra
doktoranderna till egna initiativ
– såväl som genom att alltid ta
doktorandernas frågor på
största allvar få dem att känna
sig som jämbördiga kollegor,
vilket ökar doktorandernas
självkänsla och tro på vad de
kan åstadkomma. Han är också
en duktig pedagog som bl a vet
hur viktigt det är att ge en
förklarande bild av forskningsmålen.”

Med familjen i Australien
Vad gör man om man får ett erbjudande om att åka till Australien för att

dessa låga farter. Skadorna är inte detekterbara med dagens diagnostik och

forska men samtidigt har den praktiska vårdnaden om en 11-årig son?

skademekanismen är hittills okänd. Det kan handla om kombinationer av

Man åker iväg och tar sonen med sig! Det är vad Astrid Linder vid Avdel-

olika skador. ”I Sverige och på Chalmers är vi dock världsledande inom

ningen för teknisk trafiksäkerhet gjort. Hon doktorerar och har utnyttjat

området, mycket tack vare det mångåriga säkerhetstänkandet inom svensk

möjligheten till stipendium vid längre utlandsvistelse (mer än 2-3 måna-

bilindustri”, förklarar Astrid.

der). I maj 2000 satte hon sig på planet till Australien med sin son Oskar.

Hur har det då gått för Oskar att följa med och hur har det inverkat på

”Jag har naturligtvis haft tur”, säger Astrid och fortsätter: ”det projektet

Astrids arbete? ”Det är klart att det är tufft att bryta upp från en van skol-

som jag jobbar i vid Accident Research Centre – ett fristående forsk-

miljö, men vi gör det här tillsammans. Först fick Oskar gå i en språkskola

ningsinstitut vid Monash University Melbourne – liknar mycket det jag

med långa resor, men nu går han i en kommunal skola i vårt närområde.

jobbar med här hemma, så de kände nog att jag var rätt person och har

Det australiensiska undervisningssättet och de små klasserna (ca 20 elever)

därför ställt upp på mina villkor på ett fantastiskt sätt”. Det handlar om ett

passar honom, så det går bra nu. Han har till och med varit med på en

längre projekt, där man ska utvärdera de produkter som tillverkas av GM-

konferensresa till Europa och USA, så han har fått se mycket som de flesta

ägda Holden. Astrid deltar i inledningsfasen, där man ska utreda framtida

11-åringar inte sett”, berättar Astrid.

provningsmetoder, dvs vad man ska mäta och hur man ska mäta. Här

Har du själv fått några ’aha’-upplevelser i Australien? ”Ja, … en lustig iaktta-

kommer hennes kunskaper om bakifrånkollisioner vid låga hastighetsänd-

gelse är att de inte har några fikarum och därmed missar bra tillfällen till

ringar (lägre än 20-25 km/tim) väl till pass. Det handlar alltså om kollisio-

informella diskussioner. En annan är att de har en mer hierarkisk besluts-

ner som oftast ger små fordonsskador, men som kan ge personerna i

gång, där cheferna plötsligt kan ändra sig utan motivering, trots att man varit

fordonet s k whip-lash skador och liknande. Man vet att 5-10 % av de

överens på tidigare möten. Då får man börja om! Men totalt sett är vistelsen

som känner initiala symptom får kvarstående problem även vid kollisioner i

i Australien fantastisk och oerhört lärorik”, avslutar Astrid vårt samtal.
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Forskning

stallerades de 27 professorer och 9 adjungerade
professorer som utsetts sedan våren 1999.
Under år 2000 utsågs 21 nya professorer och en
konstnärlig professor. Elva av dessa befordrades

Fler lärare och doktorander

från biträdande professor till professor. Vid ut-

Mål

Antalet lärare anställda som professorer, biträdan-

gången av 2000 hade Chalmers 130 professorer.

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

de professorer, docenter, universitetslektorer, fors-

Endast nio av dessa var kvinnor.

Chalmers skall utveckla
kunskap och teknik som
leder till ett uthålligt
samhälle.

karassistenter, tekniklektorer och universitetsadjunkter har ökat något. Omräknat till heltidstjäns-

Fem personer befordrades från docent till biträdande professor – dock ingen kvinna.

ter var antalet i slutet av året strax över 600 (inklu-

Nio nya adjungerade professorer utsågs under

sive Chalmers Lindholmen). Till detta kommer ett

året – samtliga män. I december 2000 fanns totalt

antal gästforskare, personer med tidsbegränsade

31 adjungerade professorer, varav en kvinna. Tio av

anställningar, timlärare etc.

dessa hade sin verksamhet inom V-sektionen och

Den största tjänstekategorin är doktoranderna,

nio inom M-sektionen.

som inom ramen för forskarutbildningen medverbildningen. Antalet doktorander med doktorand-

Hur attrahera fler kvinnliga
lärare/forskare?

tjänst ökade något under året till 729 personer.

Chalmers har sedan flera år arbetat på att öka

Utöver detta finns 140 s k industridoktorander.

andelen kvinnliga lärare och forskare. Andelen

kar i forskningsprojekt och undervisar i grundut-

Forskningsvolymen uppgick till 1131 årsverken.

kvinnor på forskarassistentnivån är nu 25 %. Där-

Såväl forskarhandledningen som undervisningen

emot är andelen kvinnor bara ca 12 % bland do-

tar alltmer av lärarnas arbetstid i anspråk och lä-

center och universitetslektorer, och endast 7 %

rarnas arbetsbelastning har uppmärksammats.

bland professorerna. Bland de biträdande professorerna finns endast två kvinnor.

Stöd till nyanställda
lärare och forskare

kares syn på fortsatt akademisk karriär träffade

Rekryteringen från utlandet ökar, särskilt bland

rektor och prorektor under hösten de flesta kvinn-

yngre forskare. Av de 110 forskarassistenterna

liga forskarassistenterna i mindre grupper. Det

hade 25 % utländsk bakgrund.

framkom en rad synpunkter och förslag på åtgär-

Med syftet att ta reda på yngre kvinnliga fors-

För att Chalmers på ett mer professionellt sätt

der för att stimulera till en fortsatt karriär inom

än tidigare skall kunna ge nyanställd personal stöd

högskolan. Detta arbete kommer att fortsätta un-

med såväl praktiska frågor som med att komma in

der 2001.

i den akademiska miljön har man i det s k kompetensförsörjningsprojektet under året kartlagt be-

Vetenskaplig produktion

hov som finns och hur dessa skall kunna tillgodo-

Den vetenskapliga produktionen i form av referee-

ses. Ett antal åtgärder kommer att genomföras

granskade artiklar och konferensbidrag publicera-

under 2001.

de i proceedings uppgick till ca 1 750 artiklar under
2000. Till detta kommer 1 000 övriga vetenskapliga

Chalmersforskare får
Telenors nordiska
forskningspris
Telenors nordiska forskningspris 2000 tilldelades
chalmersprofessorn Peter
Andrekson för hans banbrytande insatser och
originella resultat inom
optisk teknik. Priset är på
250 000 norska kronor och
överlämnades den 22 juni i
Sandefjord, Norge på
elektronik- och databranschens årliga samling.
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Tjänstestrukturen ses över

rapporter, populärvetenskapliga skrifter etc. De

Chalmers arbetsordning för undervisande och

senaste åren har det totala antalet refereegranska-

forskande personal, inklusive utformningen av den

de vetenskapliga tidsskriftsartiklar från hela Chal-

akademiska karriärstegen, har under året diskute-

mers varit relativt oförändrat medan övriga rap-

rats i olika forum med syftet att göra den akade-

porter – då speciellt konferensbidrag – ökat. Det är

miska tjänstestrukturen mer flexibel. Man enades

framför allt MD, ED och I-sektionerna som svarat

om att arbetsordningen, inklusive krav på merite-

för ökningen av antalet producerade artiklar.

ring för olika befattningar, skall ses över.

Internationellt utbyte
27 nya professorer installerade

Chalmers lärare och forskare har ett omfattande

Antalet nya professorer och adjungerade profes-

internationellt kontaktnät. De direkta personliga

sorer har ökat kraftigt de senaste åren och Chal-

kontakterna sker i flertalet fall i samband med

mers anordnade därför för första gången sedan

vetenskapliga konferenser eller som t ex opponent

1943 en separat professorsinstallation. Vid högtid-

vid disputationer, som sakkunnig vid tjänstetillsätt-

ligheten i Stenhammarssalen den 1 december in-

ningar eller som expert i olika former av utvärderingar etc.

När det gäller vistelser under längre tid än tre
månader har dessa minskat jämfört med de närmast föregående åren både vad gäller antalet utsom inresande. Trettio forskare besökte Chalmers
medan endast 16 lärare/forskare från Chalmers
vistades vid något utländskt universitet under
minst tre månader.
En intressant form av långsiktigt internationellt
forskningssamarbete har tagits genom inrättande
av den sk William Chalmersprofessuren med
syftet att Chalmers skall kunna upprätta en ”fast
relation” inom områden där högskolan har behov
av att utveckla sin vetenskapliga komptens.

Grundläggande forskning och
strategiska satsningar
Chalmers forskning inom de grundläggande områdena har under året varit fortsatt framgångsrik och
samarbetet över de traditionella ämnesgränserna
har utvecklats positivt. Som exempel kan nämnas
de pågående förhandlingarna med tyska Fraunhofergruppen att förlägga ett institut för industrimatematik till Göteborg. Förutsättningen för detta är
naturligtvis befintliga starka forskargrupper vid
Chalmers och Göteborgs universitet. Ett annat
exempel är nya rön om grundläggande egenskaper
hos vatten, ett på många sätt mystiskt material som
är ett viktigt element i biologiska system. Forskare vid Sektionen för fysik och teknisk fysik har
påvisat en intressant fasövergång hos underkylt
vatten som stängts in i begränsade geometrier. I ett

Tio miljoner till nytt forskningsområde

samarbete mellan teoretiker och experimentalister

Stiftelsen för Strategisk Forskning har tilldelat chalmersforskaren Nina

har andra fysiker upptäckt att vätemolekyler ad-

Kann ett forskningsbidrag på totalt tio miljoner under fem år, för att ut-

sorberade på en kopparyta uppträder som tvådi-

veckla sin forskning i kombinatorisk organisk kemi. Nina Kanns forskning

mensionella kvantrotorer med för sådana karakte-

har bedömts som mycket framstående av samtliga internationella utvärde-

ristiska ”fingeravtryck” i elektronspektroskopiska

rare som gått igenom forskningsansökningarna och Nina fick pengarna i

mätdata. Grundläggande forskning av denna typ

konkurrens med elva medtävlare från olika delar av världen. ”Jag tänker i

utgör en nödvändig bas för mer tillämpad och stra-

första hand använda pengarna för att anställa doktorander så att vi blir fler

tegiskt inriktad forskning.

som kan ägna oss åt det här”, säger hon.

Satsningen på forskning inom strategiska områ-

Kombinatorisk kemi är ett relativt nytt forskningsområde som är under

den fortsätter enligt den strategiska plan som fast-

stark framväxt och bedöms få stor betydelse inom läkemedelsindustri och

ställdes under 1999. Enligt denna plan skall Chal-

materialutveckling. Det är egentligen en teknik som innebär att man istället

mers satsa på utvecklingsområden som är strate-

för att tillverka en molekyl i taget, försöker framställa många olika förening-

giskt viktiga i kombination med befintliga styrke-

ar samtidigt, genom att kombinera startmaterialen på olika sätt. Med hjälp

områden såväl vid teknisk som vid medicinsk och

av fastfasteknik, vilket innebär att startmaterialen binds upp till en fast

naturvetenskaplig fakultet. Prioriterade satsnings-

bärare, oftast en mycket liten plastkula, kan tillverkningen av föreningarna

områden är

automatiseras.

– forskning för ett uthålligt samhälle

Nina Kann disputerade 1993 inom organisk kemi vid KTH i Stockholm.

– informationsteknologi

Hon har arbetat både i Frankrike och USA innan hon flyttade till Göteborg

– mikro- och nanoteknologi

och en tjänst vid Astra Zenecas forskningsavdelning. Sedan 1999 har

– materialvetenskap

hon en forskarassistenttjänst vid Institutionen för organisk kemi på Chal-

– biovetenskap

mers och ägnar sig i huvudsak åt fastfassyntes, kombinatorisk kemi, asymmetrisk syntes och metallorganisk kemi.
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Forskning för ett uthålligt samhälle (miljö)
Forskning

institution har startats tillsammans med GU.

Inom området miljövetenskap beslutade styrelsen

Arbete har också bedrivits för att förverkliga

1998 att göra en särskild satsning inom ramen för

planerna på ett IT-universitet i Göteborg. Avsikten

stiftelsemedlen – Chalmers miljöinitiativ. Under

är dels att tydliggöra den samlade IT-verksamhe-

året har fyra professurer tillsatts – i ämnena Glo-

ten vid Chalmers och GU, dels att bygga upp ny

bal miljömätteknik, Miljömanagement, Miljösys-

verksamhet på Lindholmen. De första utbild-

temteknik samt Bärkraftig energi- och material-

ningarna kommer att starta hösten 2001.

omsättning. Ytterligare tre professurer – inom
områdena Bärkraftig energiteknik, Uthålliga ener-

Mikro- och nanoteknologi

gisystem och Uthålligt samhällsbyggande – har

Området mikro- och nanoteknologi har fått betyd-

utlysts och det finns många sökande. Dessa profes-

ligt bättre förutsättningar genom att lärare och

surer förväntas bli tillsatta 2001.

forskare från sektionerna för Fysik och teknisk

H M Konungen beslutade i slutet av året att utse

fysik samt Elektro- och datorteknik under året har

professor Roland Scholz från ETH i Schweiz till

kunnat flytta in i det nya mikroteknologihuset

innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur

MC2 med dess toppmoderna utrustning. Denna

i miljövetenskap under 2001-02. Professor Scholz

satsning beskrivs närmare på sidan 44.

verksamhet kommer att förläggas till Göteborgs

Elvis har lärt sig själv att gå.
Elvis är en humanoid (en
robot) med syn, hörsel och ett
utvecklat ”sinne” för planering
och kontroll. Han prövar sig
fram och utför slumpmässiga
rörelser som blir allt bättre ju
mer han håller på.
Två års arbete och ett 30-tal
entusiaster på Chalmers
ligger bakom Elvis och de
arbetar nu med hans syster
Priscilla.

MiljöVetenskapliga centrum (GMV) som är ett ge-

Materialvetenskap

mensamt centrum vid Chalmers och Göteborgs

Inom området materialvetenskap har det av Stif-

universitet.

telsen för Strategisk Forskning (SSF) stödda pro-

Chalmers har med intresse noterat att – enligt

grammet fortsatt. Forskarskolan fungerar bra och

Naturvårdsverkets rapport om svensk miljöforsk-

har doktorander vid flera sektioner och även vid

ning – Göteborgs-området sammantaget, med så-

medicinsk fakultet. Detta program kommer nu att

väl Göteborgs universitet som Chalmers, kanske är

samordnas med den nya nationella forskarskolan

det område i Sverige som står för den största kon-

i materialvetenskap, där Chalmers enligt riksda-

centrationen av miljöforskning.

gens beslut skall vara värdhögskola.

Informationsteknologi

som stöds med medel från Stiftelsen för Kunskaps-

Styrelsen avsatte under året 175 mkr under en fem-

och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen), kommit

årsperiod för en strategisk satsning inom området

igång enligt planerna. För närvarande är 10 dokto-

informationsteknologi. Som ett första steg planeras

rander antagna och de bedriver forskningsprojekt

ett nytt civilingenjörsprogram med inriktning på

inom materialområdet vid de företag som deltar i

IT. En sökprocess har inletts för att hitta lärare och

projektet.

Dessutom har företagsforskarskolan Marchal,

forskare för att bredda och förstärka den veten-

En utredning om materialområdets framtida

skapliga plattformen för den planerade undervis-

organisation och vetenskapliga inriktning har ge-

ningen. Även organisationen har diskuterats och

nomförts. Chalmers fortsatta satsningsprofil kom-

ett planeringsarbete för att bilda en ny IT-sektion/

mer att ta hänsyn till områdets allmänna förändring mot funktionella material. Dessutom kommer
den att påverkas av att materialforskningen alltmer fokuseras på atomär och molekylär uppbygg-

Groddföretag från Chalmers
vann Innovation Cup

Det blev Chalmers groddföretag WellPlast AB som tog hem segern och
prissumman på 100 000 kronor i årets Innovation Cup. Anders
Jönsson, Jacob Volckerts och Jörgen Ingvarsson har utvecklat ett helt
nytt förpackningsmaterial ”wellplast” som bygger på en kombination av
wellpappsidén och miljövänlig plast. Resultatet är ett vattentåligt,
hållbart, lätt och miljövänligt förpackningsmaterial. Innovationen
inbegriper också en unik och patentsökt tillverkningsprocess som
möjliggör en kostnadseffektiv produktion. Wellplast kan användas i
befintlig konverteringsutrustning inom förpackningsindustrin.
Segrarna har vanan inne som pristagare. De vann andra pris i Venture
Cup Väst 98/99, en tävling om Västsveriges bästa affärsplaner.
Innovation Cup arrangeras av Skandia och Dagens Industri och är en
tävling för de tekniska högskolornas innovatörer. Chalmers leder vinnarligan överlägset med flest antal segrar sedan tävlingen startade 1986.
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nad av materialen och dess egenskaper
Biovetenskap
Inom området biovetenskap har Chalmers stiftelse avsatt 200 mkr under en femårsperiod. I ett första skede inriktas forskningen på sex områden:
– Tissue Engineering (vävnadstillväxt,
cellkommunikation och cellsignalering)
– Biofysikalisk kemi inkluderande
bioelektronik och nanobiologi
– Bioarray (parallellanalys av biologiska
system och komponenter)
– Proteomik (storskalig analys av
alla proteiner i organismen)

– Bioimaging (avbildningstekniker
med biologiska tillämpningar)
– Bioinformatik (matematiska, statistiska och
datavetenskapliga metoder inom biologin).
En ny professur har tillsatts i Biofysikalisk kemi
och ett antal forskartjänster på olika nivåer söks till
satsningen inom bioinformatikområdet, som genomförs i nära samarbete med GU som också är
värd för en nationell forskarskola i genomik och
bioinformatik.
Inom Functional Foods har omfattande kontakter etablerats med livsmedelsindustrin för att dagens kunskap inom biologi, näringslära och processteknik på bästa sätt skall komma industrin tillgodo.
SWEGENE

Kompetenscentrum
katalys KCK
KCK är ett av de kompetenscentra på Chalmers som startades på initiativ av
NUTEK för att binda samman forskning i den akademiska världen med motsvarande

–projektet

Ett stort projekt har igångsatts under året benämnt
SWEGENE. Projektet är finansierat med 300 mkr

FoU inom industrin. Under det gångna året har verksamheten utvärderats. ”Man kan
lite slarvigt säga att vi fick MVG”, konstaterar Sten Ljungström, som är föreståndare
för KCK.

av Knut och Alice Wallenberg stiftelsen och utgör

Vad är då hemligheten bakom de positiva omdömena? ”Redan 1995, då KCK starta-

ett samarbetsprojekt mellan Lunds universitet,

des, fanns här på Chalmers väletablerad och framgångsrik forskning vid Institutioner-

Göteborgs universitet och Chalmers. De fyra hu-

na för tillämpad fysik, kemisk reaktionsteknik och tillämpad ytkemi – de institutioner

vudområden som ingår i detta s k postgenompro-

som främst är berörda av KCKs verksamhet. Dessutom hade vi redan god samverkan

jekt är Genetisk variabilitet och biologisk diversi-

med industrin och goda kontakter internationellt. När KCK bildades anmälde inte

tet, Phenotype profiling (alla egenskaper hos en or-

mindre än 22 företag sitt intresse att delta. Det blev sex företag som valdes ut för att

ganism som beror av samverkan mellan arv och

forma kärnan. Vi hade med andra ord goda förutsättningar”, berättar Sten. ”En kan-

miljö), Strukturell biologi och Bioinformatik.

ske ännu viktigare aspekt var de båda kärnområden som vi redan från början fastställde för verksamheten. Jag tror inte den akademiska världen och näringslivet skulle

Kompetenscentra utvärderade

ha kunnat mötas på det fina sätt som skett inom KCK om det inte vore för att vi

Arbetsformerna i kompetenscentren och den fler-

hittade ett par mycket bra projekt, som alla kunde enas att jobba vidare med. Det ena

disciplinära ansatsen med betoning av gränsöver-

handlar om NOx-reduktion och det andra om lågtemperaturkatalys. Bl a arbetar vi

skridande, förnyelse och näringslivsrelevans, ledde

grundläggande med bred verksamhet inom nanoteknologiområdet. Fotokatalys är

till förslaget från utvärderarna att undersöka före-

också ett nytt område för oss. Inom de två förstnämnda områdena provar vi en ny typ

ståndarens roll i den matrisliknande organisatio-

av samarbete där projektledarna kommer från industrin.”

nen. Vid Chalmers gjordes en analys och en intern-

Har KCKs arbete bidragit till några påtagliga resultat? ”Ja, bland annat att kata-

rapport och alla föreståndare har deltagit i en se-

lysatorerna i bilar numera startar mycket snabbare än tidigare. Sedan har vi även

rie seminarier på nationell nivå för att få en allsidig

bidragit till teoribildningen för hur NOx-lagring går till i bilarnas katalysatorer, vilket i

belysning av problem och möjligheter med denna

förlängningen handlar om minskad bränsleåtgång”, förklarar Sten.

arbetsform. Seminarieserien är dokumenterad i

KCK är inte organiserat kring någon enskild institution utan är uppbyggt som ett

NUTEK-skriften Idéburet ledarskap i universitets-

kompetenscentrum med egen identitet i väldefinierade lokaler. Utifrån det sker sam-

miljö.

arbete med huvudsakligen de nämnda tre institutionerna på Chalmers och de sex

De sex kompetenscentra som stöds av NUTEK

medverkande företagen. Vi ber Sten Ljungström kommentera verksamheten utifrån

har under året genomgått utvärdering av fas 2. De

ett forskarutbildningsperspektiv: ”Vår egen uppfattning är att utbildningen för dokto-

internationellt sammansatta utvärderingsgrupper-

randerna – de är 17 till antalet just nu – är mycket bra och att vi är produktiva. Fors-

na har dels haft i uppgift att bedöma de olika ve-

kare publicerar rikligt här på KCK. Då är det i och för sig fler namn på våra artiklar

tenskapsområdena, dels att göra en uppföljning av

eftersom vi alltid jobbar i grupp. En annan värdemätare på forskarutbildningen är att

organisations- och arbetsformerna. Genomgående

samtliga doktorer och licentiater har fått arbete i industrin.”

var bedömningen av de forskningsresultat som
uppnåtts mycket positiva, avseende såväl kvalitet
som kvantitet.
(Förteckning över kompetenscentra, forskningsprogram och forskarskolor finns på omslagets
baksida.)

Hur pass viktigt är det att KCK är lokaliserat till Chalmers? ”Som jag antydde i början
så hamnade KCK här bara för att forskningen inom området var mer fullständig på
Chalmers än någon annanstans. Sedan har ju Chalmers ett mycket gott rykte vilket
underlättar oerhört i kontakterna med omvärlden. Sist men inte minst så är Västsverige säte för landets bilindustri och då passar Chalmers bra”, rundar Sten av vårt
samtal.
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Chalmers centrum för
höghastighetsteknik, CHACH

Kompetenscentrum för
högtemperaturkorrosion, HTC

Utvärderarna gav CHACH en eloge för att ha utö-

HTC har uppnått en god forskningskvalitet och

kat samarbetet med näringslivet vilket uppskattats

gjort internationella genombrott. Speciellt från nä-

av både försvars- och telekommunikationsindu-

ringslivet uppmärksammas studier i komplexa

strin. De vetenskapliga resultaten anses vara av

miljöer och utveckling av nya mätmetoder. De 12

världsklass inom flera områden. Utvärderarna

medlemsföretagen kommer från tre nyckelsekto-

ansåg att Chalmers nystartade Centrum för mikro-

rer: materialtillverkning, energiproduktion med

teknologi, MC2, är en resurs som även CHACH bör

olika tillämpningar samt apparat- och utrustnings-

nyttja i det fortsatta arbetet.

tillverkning. Kunskapsöverföringen till dessa företag fungerar mycket bra.

Kompetenscentrum för katalys, KCK
Kompetenscentrum
Förbränningsmotorteknik, CERC

Tekniköverföring och intensiv samverkan med industrier inom katalysområden fungerar på ett
Stipendier till
forskande mammor
Att forska på avancerad nivå
och samtidigt ta hand om
barn och hem är en besvärlig
situation. Ett tidigt avbrott i
forskarkarriären gör det svårt
och i många fall omöjligt att
senare komma tillbaka och
konkurrera om högre forskartjänster. Detta kan vara en
förklaring till att det finns så
få kvinnliga forskare. I syfte
att underlätta för kvinnor att
behålla och utveckla sin
forskarkompetens under åren
närmast efter sin doktorsexamen har Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse inrättat
ett särskilt stipendium för
unga kvinnliga forskare. Tre
kvinnliga chalmersforskare,
Tünde Fülöp doktor i fusionsteknik, Anna-Maria Jacobsson
doktor i kärnkemi och Karin
Lundgren doktor i betongbyggnad, har under året
tilldelats 200 000 kronor var
från detta stipendieprogram.

ömsesidigt positivt sätt. Fyra doktorander har ef-

Fem nya företag ingår i CERC som nu har totalt tio

ter avslutad examen gått vidare till en industriell

medlemmar och omfattar både motortillverkare

karriär i de företag som ingår i KCK. Den veten-

och bensinbolag. Centret har på kort tid nått ett

skapliga publiceringen är omfattande och flera ar-

betydande erkännande på den vetenskapliga are-

tiklar har publicerats i topprankade tidskrifter.

nan i Europa. Utvärderarna betonade att man bör

Arbeten bland annat inom nanostrukturer har rönt

öka antalet doktorander som delar sin forsknings-

stor uppmärksamhet i akademiska kretsar. Nä-

uppgift mellan industrin och högskolan.

ringslivets intressenter har mycket god och snabb
Centrum för produktrelaterad miljöanalys, CPM

tillgång till de vetenskapliga resultaten.

CPM har utvecklat ett väl fokuserat och produktivt

Chalmers centrum för
järnvägsmekanik, CHARMEC

program för att bedöma miljöeffekter av produk-

CHARMEC har vuxit sedan förra utvärderingen

av det nya området miljöinformatik vara positivt.

och omfattar nu sju institutioner vid tre olika sek-

Centret rekommenderades att vidga sitt veten-

tioner, vilket ger en bred vetenskaplig profil. Man

skapliga program utanför livscykelanalys.

ter och materialsystem. Särskilt ansågs bildandet

har en omfattande publikationslista med närmare
80 artiklar under en femårsperiod. Sju doktorer

Andra utvärderingar

och sju licentiater och över 90 examensarbeten har

Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR) har ut-

producerats. Centret bedöms av utvärderarna ha

värderat forskningen inom området Signaler och

åstadkommit forskningsresultat på mycket hög

system. Området omfattar reglerteknik och regler-

nivå och de doktorer som utexamineras anses vara

system, kommunikationssystem och digital signal-

av mycket hög klass.

behandling. Denna forskning utgör en väsentlig del
av IT-området, som är mycket centralt för den
nuvarande och framtida industriutvecklingen.
Därför är det viktigt att behålla konkurrenskraft

Offentliga
stiftelser
10 %

Övrigt
5%

Företag mfl
12 %
Stiftelsen
Chalmers
16 %

EU 3 %

Forskarutbildning och forskning
Chalmers inklusive Chalmers Lindholmen högskola
Utbildningsdepartementet
28 %

Övriga statliga
26 %

2000

1999

1998

1997

Utbildningsdepartementsmedel

Rörelseintäkter (mkr)

350

347

345

334

Övriga statliga bidrag & uppdrag

331

345

319

330

Bidrag/uppdrag från företag mfl
Offentliga stiftelsebidrag

150
130

151
92

150
71

116
45

EU-bidrag
Stiftelsen Chalmers
Rörelseintäkterna år 2000
uppgick till 1257 mkr.
Totala intäkterna uppgick till 1269 mkr.
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Övrigt
Summa rörelseintäkter

36

35

32

31

203

192

95

53

57
1 257

83
1 245

88
1 100

75
984

och vetenskapligt försprång genom att fortsätta
satsningen på området. Utvärderarna konstaterade att forskningen i vid bemärkelse i flera fall är av
utomordentligt god kvalitet. Denna bedömning
gäller också de forskargrupper som finns vid Chalmers. Industrins efterfrågan på doktorer var generellt högre än tillgången i dessa områden. Utvärderarna betonar vikten av att universitet och högsko-

Turbulens på
M-sektionen

lor bedriver långsiktig grundforskning som komplement till industrins kortsiktigare och mer produktorienterade forskning. TFRs stöd till grundforskningen är mycket viktig, men bedöms vara för
liten och kommittén rekommenderar en väsentlig
höjning av forskningsfinansieringen, främst motiverad av områdets strategiska betydelse. Områdena kommunikationsnät och datasäkerhet anses
vara särskilt eftersatta.

En av de många nya professorerna på Chalmers heter William K George, eller – med
det vanliga amerikanska språkbruket – bara Bill. Och visst, han är från USA. Han ut-

Ekonomiskt resultat
Resultatet efter finansiella poster, inklusive Chalmers Lindholmen högskola, uppgår för år 2000 till
– 62 (– 1) mkr. Rörelseresultatet uppgår till – 56 (9)

strålar positivitet på det typiskt amerikanska sättet och trots att han knappt kommit i
ordning i sitt arbetsrum har han redan hunnit skaffa sig ett stambord på M-sektionens
nya fik där vi träffats för att höra om hans intryck av Chalmers.

mkr, vilket är en försämring med 65 mkr jämfört

Hur kommer det sig att han som en av världens ledande auktoriteter på turbulens-

med föregående år. Det försämrade resultatet be-

fenomen flyttar sin forskning från universitetet i Buffalo till Chalmers?” För att svara på

ror på förändrad redovisningsprincip avseende

det måste man veta en del om turbulens. Det är ett av få vetenskapsområden som

bidrag för anskaffning av anläggningstillgångar

fortfarande är ett mysterium”, berättar han och fortsätter: ”Vi saknar helt enkelt kunskap

med 41 mkr, minskade forskningsbidrag från stat-

och teorier. Mycket av dagens kunskap grundar sig på idéer och arbeten som är flera

liga och privata bidragsgivare samt på att forskning

decennier gamla. Jag tror att vi nu står inför ett paradigmskifte inom turbulensforskning-

och forskarutbildning under 1999 belastades med

en. Jag har märkt en vilja här i Europa, och framförallt på Chalmers, att satsa även på

en mindre del av centrala kostnader än under år

’gamla’ discipliner som t ex turbulens. I USA söker sig forskningsmedlen alldeles för

2000. Rörelseintäkterna har ökat med 1% jämfört

ensidigt till nya ’heta’ områden som upplevs som dynamiska. Jag tror därför att jag

med föregående år. Ökningen avser främst intäk-

kommer att kunna bedriva min forskning bättre här på Chalmers.”

ter från de offentliga forskningsstiftelserna, där

Hur har då Bill George kommit i kontakt med Sverige och Chalmers? ”Chalmers är ett

intäkter från Stiftelsen för Strategisk Forskning har

påtagligt känt och respekterat namn, utan tvekan ett av de 4-5 mest välkända tekniska

ökat med 28 mkr. Statliga forskningsbidrag har

universiteten i Europa. Jag har också varit här under 1990-talet som opponent och då

minskat. Den statligt finansierade forskning och

kommit i kontakt med Chalmers forskare. Redan 1980-81 var jag i Danmark där jag

forskarutbildningens andel utgör 55% av rörelse-

jobbade vid det danska nationallaboratoriet i Roskilde och 1988 forskade jag vid det

intäkterna och har minskat med tre procentenhe-

danska tekniska universitetet i Lyngby. 1996 var jag ’visiting professor’ vid KTH, så jag

ter jämfört med föregående år.

◆

har gradvis vuxit in i den skandinaviska kulturen. Och eftersom jag valt att flytta hit så
förstår du nog att jag trivs här”, säger Bill, som kom hit på ett ovanligt sätt: Han seglade
sin egen båt S/V Wings över Atlanten, kanske för att studera olika turbulensfenomen
till havs?

De största forskningsfinansiärerna
(mkr)

Vad hoppas han då uppnå på Chalmers? ”Först kommer vi att bygga upp ett Turbulen-

2000 1999 1998 1997

Utbildningsdepart.

350

347

345

334

Stiftelsen Chalmers
SSF

203
97

192
69

95
56

53
40

NUTEK

61

87

95

121

TFR

55

50

47

51

NFR
STEM

51
50

61
31

56

52

EU

36

35

32

31

Volvo

24

17

BFR
Wallenbergstiftelsen

16
7

21
12

ce Research Laboratory på Termo- och fluiddynamik. Det ska bli i världsklass och ska
hjälpa fakulteten och studenterna att göra ett ännu bättre jobb inom turbulensforskningen. Jag har konstaterat att Chalmers har unika relationer med näringslivet, och även vi
ska bidra till att svensk industri blir bättre”, berättar Bill.
”Jag har även fått frågan från Chalmers rektor om det är något särskilt jag behöver för
mitt jobb. Oavsett kostnaden? frågade jag och fick ett jakande svar. Så fick jag möjlig-

24
34

23
5

het att presentera min vision om att bygga en vindtunnel för turbulensforskning på
Chalmers – naturligtvis den största och bästa anläggningen i världen. Hur det går får vi
kanske anledning att återkomma till i en framtida årsredovisning”, avslutar Bill med ett
brett leende.
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Fort bildning
Chalmers genomförde under 2000 ett stort antal

Övrigt

kurser och program för yrkesverksamma, varav ca

Chalmers har via Skandinavisk Företagsutbildning

80 % var uppdragsutbildning utförd av olika enhe-

AB genomfört fem avgiftsfinansierade kurser med

ter inom Chalmers. Under året har en översyn av

54 deltagare.

samordningen mellan aktörerna inom fortbildningen påbörjats.

Sektionen för väg- och vattenbyggnad har under året genomfört tre utbildningar för SIDAs bidragsländer. I varje kurs deltog 25-30 personer från

CHAMPS

totalt ett 30-tal länder.

Vid sidan av redan etablerade program har Chal-

Institutionen för teknik och samhälle och Ent-

mers Advanced Management Programs, CHAMPS,

reprenörsskolan gav två fortbildningskurser för ett

under året lanserat en portfölj av ledar- och kom-

hundratal gymnasielärare på det nya teknikpro-

petensutvecklingsprogram. Såväl öppna som kund-

grammet. Utbildningen finansierades av Skolver-

anpassade program med individ- och verksamhets-

ket och planeras fortsätta under 2001.

utvecklande syfte röner allt större intresse inom
näringslivet.

Antalet studerande som läser enskilda kurser ur
utbildningsprogrammen fortsatte att öka. Det är
vanligt att högskoleingenjörer skaffar sig extra

Industrihögskolan

kompetens genom sådana kurser och att redan

Industrihögskolan på Chalmers Lindholmen har

yrkesverksamma civilingenjörer förbättrar sin

under året utvecklats från projektorganisation till

kompetens inom områden med snabb utveckling.

egen resultatenhet. Verksamheten har stärkts med

De avgiftsfria programmen utformade för yr-

en marknadsförare på Sjösidan och en kundsup-

kesverksamma omfattade sex fortbildningslinjer,

porttjänst, och en profileringskampanj har genom-

som startade under hösten och hade 140 deltaga-

förts. Försäljningsbudgeten för året är uppnådd.

re, samt åtta kvällskurser inom industriella tillämp-

Industrihögskolan har som systemleverantör

ningsområden som totalt samlade 210 deltagare.

utvecklat samarbetet med Volvo Personvagnar

Chalmers Videokonferensrum har byggts i ED-

UPP (Utveckling, Produkt och Process) samt på-

huset. Under våren 2001 kommer ett antal kurser

börjat systemleverantörskap med SAAB Automo-

att genomföras via denna resurs. Rummet har ut-

bile AB i samarbete med Högskolan i Trollhättan/

rustning speciellt anpassad för distansutbildning på

Uddevalla. Vidare har en utbildning i Skärande be-

olika sätt. Denna form av undervisning är på stark

arbetning för 25 företag i Gnosjö startat.

frammarsch, mycket på grund av behovet av att

Inom Chalmers har ett samarbete med Sektio-

kunna få sin fortbildning på hemorten. ◆

nen för miljövetenskap startat i syfte att ge utbildningar inom miljöämnet. Under året har det varit
stor efterfrågan på utbildning för sjöbefäl och ad-

Avgiftsfinansierad fortbildning

mkr

Fortbildningslinjer som
startade hösten 2000

ministrativ personal inom sjöfartsnäringen.

Facilities Management
(40 p halvfart)
Industriell marknadsföring
(20 p halvfart)

CHAMPS
Industrihögskolan inkl. sjöfart

CHOICE

CHOICE

1,5

Chalmers Industriteknik

0,8
3,8
2,9

CHOICE (Chalmers Open Industry Courses in

15
10,5

MBA- Master's Course in
International Business
(40 p helfart)

Engineering) har fortsatt att utveckla kurser och

Sektionen för väg- och vattenbyggnad/SIDA
Övrigt

koncept inom vad man idag kallar e-learning. Man

Totalt

Projektledning (20 p halvfart)

har erbjudit och gett flera kurser inom områdena

Avgiftsfri fortbildning

Finita-Element-Metoden
(20 p halvfart)
Samverkan människa teknik
i produkt och produktionsutveckling
(20 p halvfart)

Signalbehandlig och Reglerteknik med ett tjugo-

Fortbildningslinjer

4,7

Kurser inom industriella tillämpningsområden

0,8

Fristående kurser ur
ordinarie utbildningsprogram
Totalt

2,5
8,0

tal deltagare. På uppdrag av Volvo utvecklar Choice i samarbete med utbildningsföretaget K-World
kursen ”Vehicle Electronics and Systems Design”
som riktar sig till utvecklingsingenjörer inom fordonsindustrin.
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34,5

Industri högskolan
Kompetensutveckling
för industri och sjöfart
Industrihögskolan vid Chalmers Lindholmen
påbörjade sin verksamhet 1999 och erbjuder
kompetensutveckling för yrkesverksamma
ingenjörer, tekniker och sjöbefäl.
Snabba förändringar i arbetslivet och företagen
ställer krav på flexibilitet i kompetensförsörjningen. Att erbjuda helhetslösningar inom
kompetensutveckling med flexibla kursupplägg
är en av Industrihögskolans styrkor. Utbildningarna kan skräddarsys efter varje enskilt
företags krav och behov. Industrihögskolan
jobbar långsiktigt och tar systemansvar för
företagets kompetensuppbyggnad, identifierar
framtida kompetensbehov, administrerar och
genomför kontinuerliga utbildningar.
Industrihögskolan förser även sjöfarten med
fort- och vidareutbildning. Chalmers Lindholmen har lång tradition av utbildningar på Sjöbefälskolan, som har den moderna utrustning som
behövs, t ex radiokommunikationsutrustning,
navigationssimulator och maskinrumssimulator.
Industrihögskolan bedriver undervisningen där
det passar kunden bäst – antingen i lokaler på
Chalmers Lindholmen, på företaget eller vid
någon konferensanläggning – kvällstid eller
dagtid. Kursernas upplägg och innehåll anpassas efter deltagarnas behov, erfarenheter och
engagemang i yrkeslivet. Utbildningsformen är
ofta projektarbete, vilket är en effektiv undervisningsmetod som låter kursdeltagarna tillämpa
de nya kunskaperna i en arbetssituation som
påminner om den på företaget.
Under förutsättning att behörigheten uppfylls
ger utbildningarna högskolepoäng efter tentamina. Det är en kvalitetsgaranti för företaget.
Som en del av Chalmers har Industrihögskolan
tillgång till ett mycket omfattande kontaktnät,
både på Chalmers och i näringslivet. Därmed
kan ny kunskap knytas samman med aktuella
behov i industrin och sjöfarten. Chalmers institutioner är producenter av utbildningarna, men
vid behov engageras även andra samarbetspartners.
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Nationell samverkan
Växelverkan med det
omgivande samhället
Mål
Chalmers skall utveckla
kunskap och teknik på ett
sådant sätt att det gagnar
utvecklingen av ett mänskligt
och hållbart samhälle. I arbetet
ingår att påverka allmänhetens
attityd i samma riktning.
Chalmers skall ständigt
stimulera till och skapa nya
fora för ökad samverkan med
det omgivande samhället och
bidra till att forskningsresultaten utnyttjas effektivt
och innovativt.

Chalmers i
vetenskapssamhället

under året utvecklat en ny och unik produkt i form

Samarbete med andra universitet, såväl svenska

tronik och systemutveckling.

som utländska, ingår i all forskningsverksamhet

IT har varit ett av de stora ämnesområden för

som håller god nivå. Under året har prövats att

vilka Chalmers uppmärksammats i massmedia.

utvidga samarbete och jämförelser med andra

Under året startades en särskild satsning på att nå

universitet till att också omfatta universitetsled-

ut i rikstäckande media. Detta är en svårighet för

ning i tre olika ämnesområden: forskningsledning,

universitet i allmänhet och för lärosäten utanför

planering och ledning av informationsteknologi

stockholmsområdet i synnerhet. Arbetet blev

och kommunikation samt kommersialisering. Fle-

framgångsrikt och ett nära samarbete mellan det

ra universitet deltog tillsammans med Chalmers i

nystartade Mikroteknologicentrum på Chalmers

en omfattande enkätundersökning som sedan följ-

(MC2) och Chalmers informationsavdelning gav

des upp med extern bedömning och en workshop

mycket gott resultat. Ytterligare uppmärksamhet

där företrädare för universiteten kunde träffas.

gav t ex chalmersroboten Elvis och hans nykon-

Jämförelser och erfarenheter med andra universi-

struerade hustru Priscilla. De blev publikfavoriter

tet har sedan fortsatt, bland annat har Chalmers

i TVs vetenskapsprogram Nova.

haft utbyte med London School of Economics och

Chalmers har forskning med anknytning till det

Imperial College. Dessa jämförelser kommer att

senaste Nobelpriset i kemi, vilket uppmärksamma-

fortsätta inom olika områden, i första hand inom

des i media. Institutionen för polymerteknologi

strategisk planering.

och dess arbete med ledande plaster besöktes fli-

Exempel på priser eller andra erkännanden för
framstående forskningsinsatser är:
– Kungliga Vetenskapsakademin, som tilldelat
professor Owe Orwar ett långsiktigt
forskningsstöd för framstående vetenskaplig
verksamhet. Stödet är ett erkännande som
riktas till yngre forskare och ett uttryck för
hög utvecklingspotential. Orwar har gjort sina
insatser inom analytisk kemi och biofysikalisk
kemi och fortsätter att utveckla sin forskning
inom området bioelektronik.

Chalmers har under år 2000
anställt docent Johan
Carlsten som vicerektor med
särskilt ansvar för näringslivssamverkan, innovationsverksamhet och annan extern
verksamhet. Han kommer
närmast från Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU)
där han varit prorektor.

av en komplex och interaktiv nätutbildning i elek-

– Docent Nina Kann vid organisk kemi som
tilldelats ett forskningsanslag om 10 mkr från
Stiftelsen för Strategisk Forskning för att
utveckla sin forskning inom kombinatorisk
kemi.

tigt av journalister i slutet av året.
De allmänna föreläsningar och debatter som
Chalmers anordnade under året blev mycket uppmärksammade i omvärlden. Professor Ann-Sofie
Sandberg höll årets prestigefyllda William Chalmers-föreläsning om sitt ämne Functional foods
och den rönte så stor uppskattning att föreläsningen fick dubbleras.
En debatt om bullerproblem och en om arkitekturens betydelse för rädslan att vistas utomhus i
våra städer gav inte bara massmedial genklang. De
gav båda upphov till diskussioner på politisk nivå.
Forskare och studenter från Chalmers deltog
återigen flitigt och framgångsrikt i årets Internationella vetenskapsfestival i Göteborg. Chalmers
stödjer arbetet med det vetenskapscentrum i var-

Chalmers och samhället

dande som döpts till Universeum och som kommer

Chalmers vårdar sitt goda förhållande till omvärl-

att invigas i juni 2001. Det är publikt sett strategiskt

den. Vi ska dela med oss av vår kunskap och på-

beläget i direkt anslutning till Liseberg och Svens-

verka samhället för en mänsklig och hållbar ut-

ka mässan och har ritats av arkitekten Gert Win-

veckling. Ett viktigt fokus är att få den yngre gene-

gårdh, hedersdoktor vid Chalmers. Tillsammans

rationen att intressera sig för naturvetenskap och

med bl a Universeum deltog Chalmers under året

teknik.

också i världsutställningen i Hannover.

En del av denna strävan är samarbetet med elearningföretaget K-world, där Chalmers är en av
fem kunskapspartners (de övriga är Skandia, Proffice, Oracle och Sun Microsystems). Målet är att
finna nya former av kunskapsförmedling. Tillsammans med K-world och Volvo Group har CHOICE
(Chalmers Open Industry Courses in Engineering)
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Chalmers samverkan
med Göteborgs universitet
Vetenskapsområdena blir alltmer komplexa och
det blir alltmer uppenbart att nya vetenskapliga
landvinningar inom forskning kräver att forskare
med kunskaper från olika discipliner måste samar-

beta. Inom områdena biovetenskap och informationsteknologi pågår detta samarbete i växande
omfattning. Likaså har miljösamarbetet mellan
Chalmers och Göteborgs universitet utökats under
året. Sektionen för miljövetenskap vid Chalmers är
sedan den 1 juli 2000 en del av Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum (GMV).
Samarbetet mellan Konstnärliga fakulteten vid
GU och Arkitektur vid Chalmers lägger den vetenskapliga grund som är basen för att införa ämnen
som inte är av traditionell teknisk natur. Tillämpningar inom multimediateknik har lett till flera
uppmärksammade produktioner vid Chalmers
Medialab.
Samarbete med humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet kommer att inledas och ett nybildat centrum CIP, Centrum för Intellectual Property Rights är ett annat exempel på detta gränsöverskridande mellan Sektionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers och Rättsvetenskapliga institutionen vid GU.

Årets Chalmersmedaljörer
Till Chalmersmedaljörer för år 2000 utsågs de tidigare chalmersprofessorerna Jan Wallinder (formlära), Tor Kihlman (byggnadsakustik)
och Elias Cornell (arkitekturens teori och historia). Chalmersmedaljen
instiftades 1948 till 200-årsminnet av högskolans grundare William
Chalmers födelse och tilldelas den ”vilken genom intresse och
värdefull insats främjat högskolans verksamhet och utveckling”.

Samverkan med högskolor
i Västsverige
1997 avsatte Chalmers stiftelse 30 mkr per år under två år för utveckling av samverkan med de
mindre och medelstora högskolorna i Västsverige.
Verksamheten inleddes 1998 och har under år 2000
slutförts vid Karlstads Universitet samt vid högskolorna i Borås och Halmstad. I Karlstad har större delen av resurserna använts inom skogsindustriell teknik. I Borås ligger tonvikten på textilforskning och i Halmstad huvudsakligen på det elektrotekniska området. I Skövde görs satsningen inom
området materialmekanik.

Samverkan med större och
högteknologiska företag
Under år 2000 hade Chalmersgruppen ett ekonomiskt inflöde av 133 mkr från näringslivet i Sverige
för forsknings- och utredningsuppdrag, för kompetensutveckling av yrkesverksamma samt som donationer för tillämpad forskning. Detta är en ökning med 6 mkr relativt föregående år. Hyresintäkter från teknikparkerna är inte inräknade i dessa
siffror.
Inom ramen för de totalt 61 mkr som var Chalmers intäkter från NUTEK ingick bidrag till sex nationella kompetenscentra som i principmodellen
till lika delar finansieras av NUTEK eller STEM,
Chalmers och de cirka 50 industriföretag som är
partners. I dessa kompetenscentra samexisterar
inomvetenskapligt driven forskning med de deltagande industriföretagens behovsdrivna forskning.

Årets hedersdoktorer
Till hedersdoktorer vid Chalmers utsågs Karl Johan Åström, sedan 1965
professor i reglerteknik vid Lunds tekniska högskola och en internationell
centralgestalt inom reglertekniken, samt David B Ashley, dekanus vid en av
USAs största tekniska fakulteter, nämligen den vid Ohio State University i
Columbus, Ohio. Förutom en mycket framgångsrik forskningskarriär har
Ashley bl a möjliggjort ett utbytesprogram genom vilket ett 40-tal chalmerister
beretts tillfälle att studera vid Berkeley.
Skådespelartrion Inger Hayman, Ingemar Carlehed och Johan Karlberg från
Göteborgs Stadsteater utsågs till hedersdoktorer vid Chalmers för att de
lyckats visa hur man med teaterkonsten kan tolka vetenskapliga händelser och
väcka intresse för dem hos en bredare allmänhet. Det är i Michael Frayns pjäs
Copenhagen, som handlar om ett möte mellan den danske fysikern Niels
Bohr och tysken Werner Heisenberg i Köpenhamn 1941, som skådespelarna
lyckats ge sina roller en mycket stor trovärdighet då det gäller tolkningen av
personligheterna, de mycket svåra etiska aspekterna och framställningen av
vetenskapliga fakta.
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Chalmers har noterat att intresset från induSamverkan

strins sida att bekosta forskarutbildning som ett led

samordningen av nya etableringar vid
Chalmers Lindholmen Teknikpark.

i kompetensutvecklingen bland sina egna anställåret ett samarbetsavtal med Volvo personvagnar

Patent och högteknologiska
groddföretag

som innebär att ca tio civilingenjörer erbjuds att

Varje år ansöker anställda och studerande vid

genomgå forskarutbildning vid Chalmers.

Chalmers om ca 25 patent. Om inget annat över-

da har ökat under senare år, t ex tecknades under

Chalmers har under senare år fått några donationer som finansierar nya professurer. De två nya

enskommits äger de själva de kommersiella rättigheterna till sina patent.

professurerna i Logistik respektive Integrerade

Chalmers är delägare i Forskarpatent i Väst-

transportsystem, som inrättats med stöd av en do-

sverige AB, som har Teknikbrostiftelsen i Göte-

nation från företag inom transportbranschen –

borg som huvudägare. Forskarpatent erbjuder an-

ASG , Schenker- BTL , SJ och Transportstiftelsen

ställda vid högskolorna i Västsverige att – om de

VTS – tillsattes under året.

kommersiella möjligheterna bedöms som rimliga
– förvärva de kommersiella rättigheterna till pa-

Groddföretag på
Chalmers – årets
CONNECT-företag
Bioteknikföretaget LightUp
Technologies AB har korats
till ”Årets CONNECTföretag”. Ulrica Sehlstedt
som är VD för företaget
mottog diplom och blommor
i samband med CONNECT
Sveriges årsstämma i
Stockholm i februari.
Motiveringen för utmärkelsen löd: ”LightUp Technologies AB har genom
utveckling av sin affärsidé,
ny metod för DNA-analys,
strategi och ledning lyckats
skapa förtroende hos investerare och viktiga samarbetspartners för en
framgångsrik tillväxt.”
LightUp Technologies är ett
spin-off-bolag baserat på
forskning inledd 1992 på
Chalmers. Sedan starten
1998 finns bolaget i Stena
Center, där de hyr kontor
och laboratorium av
Chalmers Innovation.
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför
molekylära prober för klinisk
diagnostik av infektionssjukdomar. Proberna ska
användas i befintliga
diagnostiska system för
snabbare, noggrannare och
mer tillförlitlig detektion av
sjukdomsalstrande virus.
Huvudägare i LightUp Technologies är Forskarpatent i
Västsverige AB, en uppfinnargrupp runt biträdande
professor Mikael Kubista på
Molekylär bioteknik samt
AB Chalmersinvest.
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Teknikstöd till mindre och
medelstora företag

tenten mot att Forskarpatent får en del av intäkter-

Chalmers fortsatte under året sin teknikrådgivning

der sina drygt fyra verksamhetsår har Forskarpa-

till mindre och medelstora företag, bl a genom att

tent licensierat eller sålt sex patent med chalmers-

vara bollplank i deras långsiktiga teknikutveckling.

anknytning. Under det gångna året, vilket är det

Dessutom hjälpte Chalmers till med ovanliga och

första som bolaget genererat vinst, har Forskarpa-

svårförståeliga problem som ingenjörskonsulter

tent lyckats få tio patent med chalmersanknytning

har svårt att klara av och som ligger utanför verk-

registrerade.

na när patenten senare säljs eller licensieras. Un-

samheten för industriforskningsinstituten i Göte-

Chalmers stödjer genom Chalmers Innova-

borg (IVF, IFP, SIK, SCI m fl). För fjärde året i följd

tionssystem start och tidig utveckling av högtekno-

anordnades Småföretagens Dag i mars 2000. Un-

logiska groddföretag. Under år 2000 fick cirka 110

der året deltog Chalmers i två större fleråriga EU-

sådana råd och stöd och Chalmers Innovation hade

projekt inom programmet INNOVATION, varav ett

en central roll vid starten av 15 nya företag.

i samverkan med Lunds Universitet samt industriforskningsinstituten IVF och SIK.

Seed-capital-företaget AB Chalmersinvest var
i slutet av år 2000 delägare i 12 groddföretag i tidig utvecklingsfas. Företaget ökade det egna ka-

Teknikparksverksamheten

pitalet från 12 mkr vid ingången av år 2000 till 30

Dotterbolag och stiftelser som Chalmers skapat

mkr vid ingången av år 2001. Genom Chalmersin-

ensamt eller i samverkan med lokala aktörer dri-

vest är Chalmers med i riskkapitalfonder i Innova-

ver tre teknikparker med olika karaktär:

tionskapital AB.

– Chalmers Teknikpark på Chalmers-området
är främst avsedd för forskningsavdelningar
vid större företag. Här har Ericsson och ABB
under året ökat sina förhyrningar inom
befintliga byggnader.
– Chalmers Innovation driver Stena Center
på Chalmersområdet. Under året har en
800 m 2 stor filial inskaffats i byggnader som
en gång uppfördes av Götaverken på Norra
Älvstranden. Filialen är likt Stena Center
avsedd för nystartade groddföretag .
– I det koncept som Chalmers Lindholmen
Teknikpark AB arbetar med bygger flera
företag egna hus intill Chalmers Lindholmens
campus på Norra Älvstranden för att bilda ett
’IT-kluster’. Företagen Ericsson Mobile Data
Design, Semcon och Sigma planerar
nybyggnationer, där 3 200 anställda kommer
att jobba. Norra Älvstranden AB – som ägs
av Göteborgs Kommun – svarar för

Utrednings- och konsultverksamhet
Chalmersgruppen stödjer företag och offentliga
myndigheter med kundfinansierad utrednings- och
konsultverksamhet för cirka 17 mkr per år.
Chalmers största aktör inom detta område är
Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT) som arbetar på helt kommersiella villkor med projektverksamhet som är starkt mångdisciplinär. En av
verksamhetens uppgifter under året har varit att
möjliggöra genomförandet av flera komplexa utvecklingsprojekt både för industriella kunder och
direkt forskningsrelaterade aktiviteter.

Alumni och Fundraising
Under år 2000 har verksamheten inriktats på att
vårda tidigare företags- och alumnidonatorer genom uppföljningsmöten med företag, avrapportering av forskningsprojekt dit medel donerats samt

olika informella möten där donatorer bl a fört samtal med Chalmers rektor. Arbete har även påbörjats med en ny fundraisingkampanj med fokus på
Chalmers satsningsområden miljö, bioteknik, IT
samt mikro- och nanoteknologi.
Det goda samarbetet med Studentkåren har

Chalmers organisationer för näringslivssamverkan och innovationsverksamhet

fortsatt och alumniverksamheten har under året i
huvudsak inriktats på att fullfölja insamlingskam-

Samverkan med näringslivet

panjen för det nya kårhuset. Alumnidatabasen har

– Centrum för näringslivssamverkan marknadsför Chalmers såsom en partner

uppdaterats och innehåller nu 29 700 namn.
I samarbete med Chalmersska Ingenjörsföreningen har Alumnikontoret deltagit i flera alumni-

för industriell förnyelse – forskningssamverkan och kompetensutveckling för
yrkesverksamma.
– Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT) marknadsför, säljer och genomför

träffar och diskussioner om samlokalisering av

kommersiellt tillämpad forskning och utveckling samt skräddarsydda

Ingenjörsföreningens Club Avancez och Fundrai-

kompetensutvecklingsprogram.

sing- & alumnikontoret i den tidigare överläkarvillan på Vasaområdet.
Tidningen Chalmers Alumni har enligt beslut
från rektor planerats för en utökning från två till
tre nummer per år. En enkät om hur tidningen
uppfattas genomfördes under våren. Av enkäten
framgick att tidningen uppfattades positivt.
Vidare har diskuterats hur Chalmers bäst skall
kunna integrera CAIRN, dvs de som gått någon av
de internationella masterutbildningarna, i det

– Stiftelsen CHAMPS (Chalmers Advanced Management Programs)
arrangerar kompetensutvecklingsprogram i Technology Management för
ledare i näringslivet.
– Industrihögskolan vid Chalmers Lindholmen erbjuder kompetensutveckling
för yrkesverksamma ingenjörer och sjöbefäl.
– 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

framtida alumniarbetet. Planer på att starta en

närsamarbete mellan företag och företagsavdelningar som arbetar med

alumniförening även för Chalmers Lindholmen

avancerad teknisk utveckling genom att initiera och marknadsföra en

har diskuterats.

teknikpark på Lindholmenområdet.
– Stiftelsen Medicin och Teknik skapar ökade möjligheter till kommersiellt

Careers Service

och samhälleligt nyttiggörande av medicintekniska forskningsresultat

Careers Service är en ny verksamhet som arbetar

från Chalmers och Göteborgs universitet.

med karriärplanering för chalmerister och service
till företag i deras rekryteringsprocess. Under hösten har en extern marknadsundersökning gjorts för
att fastställa marknad, affärssystem och tjänsteut-

– Stiftelsen IMIT bedriver och främjar forskning inom området teknik och
industriell förnyelse och administration samt medverkar i vidareutbildning
för bl a Chalmers.

bud. Marknadsföring till chalmerister har bl a skett
genom ”öppet hus”-aktiviteter och deltagande i

Innovationsverksamhet

samtliga sektioners arbetsmarknadsdagar.

– Chalmers Innovation ger hjälp med management och marknadsföring

Careers Service har även låtit utveckla en egen
webblösning inklusive en profildatabas, som ska
spegla utbildningarna på Chalmers, annan kompletterande utbildning och erfarenheter hos enskilda chalmerister. Webbsidorna ska innehålla information för såväl chalmerister som arbetsgivare och

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

utgöra ett effektivt sökverktyg för Careers Service

vid Chalmers, Göteborgs universitet och övriga högskolor i Sverige.

◆

Dessa organisationer tillsammans med Chalmers Entreprenörskola,

i rekryteringsarbetet.

NUTEKs ”seed”-kapitalfunktion och Innovationskapital AB ingår i
ett bredare begrepp – Chalmers Innovationssystem.
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Internationella nätverk

Chalmers stärker sitt
internationella nätverk
Chalmers har arbetat målmedvetet med att stärka
sitt internationella nätverk genom att delta i och
organisera internationella sammankomster. Genom aktiva insatser från det brittiska generalkonsulatet i Göteborg besöktes Chalmers under året
av Lord Paul, en ”Ambassador for British Business”, och Storbritanniens stockholmsambassadör.
Detta besök följdes upp med ett besök av Chalmers rektor i London, där bl a Lord Sainsbury,
Minister vid Department of Trade and Industry, tog
emot. Londonbesöket omfattade även samtal med
ledningen på Imperial College och London School
of Economics, samt en sammankomst med Chalmersska ingenjörsföreningens Londonavdelning.
En uppföljning av Göteborgs Sverige-vecka i
Shanghai 1999 gjordes i maj 2000 i samband med
50-årsjubileet av upprättandet av de svensk-kinesiska diplomatiska förbindelserna. Fokus var även
denna gång på samverkan med det omgivande
samhället. Uppföljningen visar att intrycket av
Sverige-veckan året innan var mycket starkt.
Chalmers deltar i de partnerskap med Port Elizabeth i Sydafrika som drivs av Göteborgs Stad
med stöd från SIDA. Under hösten tog Chalmers
emot en delegation från Port Elizabeth och sedan
har en delegation från Chalmers varit på plats i
Port Elizabeth för ett två dagar långt seminarium
som främst handlade om samverkan mellan universiteten och det omgivande samhället. Även utbyten och rekryteringsfrågor diskuterades. Port Elizabeth har goda erfarenheter av rekrytering av
studenter från samhällsgrupper där högre utbildning är ovanlig.
Chalmers inrättade 1998 en särskild gästprofessur med syftet att Chalmers skall kunna upprätta
en ”fast relation” inom områden där högskolan har
behov av att utveckla sin vetenskapliga kompetens.
Professor Christos Flytzanis vid Ecole Polytechnique i Paris tillträdde under året denna gästprofessur inom fysik. Det är tänkt att samarbetet ska
sträcka sig över en femårsperiod och att det även
ska ske ett ömsesidigt utbyte av doktorander.
Chalmers har under 2000 haft täta kontakter
med Alliance for Global Sustainability, AGS, vilket
bl a inneburit att delegationer under rektors ledning besökt både MIT i USA och ETH i Schweiz
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EU-projekt vid Chalmers 2000 (1999)
Intäkter från EU-kommissionen

Antal projekt

Intäkter (mkr)

88 (89)

29,1 (30,4)

Industriinriktad forskning
18 program t ex Brite/EuRam, Growth, IST
Forskarrörlighet
TMR, IHP, COST, INTAS

31 (28)

5,9 (3,7)

Tekniköverföring, kompetensutveckling av yrkesverksamma
INNOVATION, TEMPUS

5 (7)

0,6 (0,4)

Studerandeutbyte, utveckling av utbildning
SOCRATES, LEONARDO, TEMPUS

8 (4)

0,4 (0,5)

132 (128)

36 (35)

Totalt

för ingående diskussioner. Ett resultat är att ett

Forskning inom EU-program

samarbete med MIT kommer att etableras inom

Under 2000 deltog Chalmers i 132 EU-projekt,

området teknisk design.

varav 119 avsåg forskning. Det är samma omfatt-

Under året har intensiva förhandlingar förts

ning som 1999. Den fortsatt största gruppen är de

med den tyska Fraunhofergruppen om möjlighe-

industriinriktade projekten (88 st), som vanligen

ten att förlägga ett institut för industrimatematik

pågår i tre år och har ca 6 partners från ca 4 länder.

och stokastik till Göteborg. Den framgångsrika

I omkring 80 % av dessa projekt finns industrifö-

verksamheten inom stokastik har byggts upp med

retag som partners. I de projekt där Chalmers del-

stöd från bl a Chalmers stiftelse.

tar, är en övervägande del av företagen (över 75 %)

Kontakter för nya utbytesavtal togs under året

utländska.

med Tohoku University och Tokyo University i

Under året startade 52 nya projekt inom EUs

Japan. Chalmers var också representerat i lands-

s k 5:e ramprogram (5RP). Chalmers har i detta

hövdingens delegationer till Hefei i Kina och New-

nya ramprogram ett något mindre deltagande räk-

castle i England.

nat som antal projekt jämfört med 4RP. Många

Inom ett särskilt projekt för att stärka Chalmers

universitet har i det nya ramprogrammet sett en

internationella nätverk besöktes södra Tyskland,

nedgång i ”success rate”, dvs den andel av sökta

Taiwan, Hong Kong och Shenzen, Singapore, Ja-

projekt som blir godkända. Här har Chalmers häv-

pan, södra Kalifornien, Boston med omnejd samt

dat sig väl och har hittills samma success rate

Detroitområdet.

(33 %) i 5RP som under motsvarande period i 4RP.

Företrädare för Chalmers ledning bidrog aktivt

Genomsnittet i Europa ligger på ca 25 %.

vid SEFIs (Societé Europénne pour la Formation

Intäkterna för dessa projekt var sammantaget

des Ingénieurs)och IMHEs (Institute of Manage-

36 mkr, att jämföras med 35 mkr 1999. Trots att

ment in Higher Education) årsmöten i Paris samt

antalet nya projekt är något lägre, har alltså intäk-

vid ett svensk-franskt seminarium om harmonise-

terna ökat något, vilket bland annat beror på att

ring av högre utbildning i Europa.

Chalmers insats per projekt har ökat, vilket är en

I september hölls vid Chalmers ett svenskmexikanskt seminarium om forskningssamarbete

allmän europeisk trend vid jämförelse mellan 4RP
och 5RP.

mellan länderna.

Utmärkelser

Samverkan med företag
utanför Sverige

– Professor Erik Kollberg har utsetts till
hedersdoktor vid Tekniska Högskolan i
Helsingfors för sina insatser inom
mikrovågsteknologi.

Chalmers mest omfattande forskningssamverkan

– Professor Peter Jagers, har utsetts till
hedersdoktor av Bulgariska vetenskapsakademin, akademiens första hedersdoktor
inom området matematik.

Chalmers 210 industripartners i utlandet i de EU-

– Professor Peter Andrekson tilldelades
Telenors nordiska forskningspris på 250 000
norska kronor för banbrytande insatser och
originella resultat inom optisk teknik.

dragsforskning för företag i utlandet för samman-

med företag och företagsavdelningar i utlandet har
bedrivits inom ramen för de treåriga EU-forskningsprojekt som nämnts ovan. Sammanlagt hade

Chalmersprofessor
hedersdoktor i Helsingfors
Chalmersprofessorn Erik
Kollberg utnämndes under
året till hedersdoktor vid
Tekniska Högskolan i
Helsingfors. Erik Kollberg är
prefekt vid Institutionen för
mikroelektronik och en
respekterad forskare inom
området mikrovågsteknologi.
Han har i sin forskning ägnat
sig mycket åt komponenter
och system som nyttjar
högfrekventa vågor och har
samarbetat med Tekniska
Högskolan i Helsingfors
under flera år. I motiveringen
till utnämningen nämns
speciellt hans internationella
kontakter och forskningsresultat inom mikrovågsteknologin som i forskarkretsar är kända världen över.

forskningsprojekt som pågick under år 2000. Dessa
siffror har varit relativt konstanta de senaste tre
åren. Chalmersgruppen har också bedrivit upplagt 11 mkr (+ 50 % relativt föregående år).

◆
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Ledning
och organisation

Chalmers tekniska högskola AB

Chalmersfastigheter

Chalmers
Lindholmen
högskola AB

AB

AB

Chalmersinvest

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högsko-

sektionen samverkar organisatoriskt med univer-

la är det högsta beslutande organet och utser hög-

sitetets samlade vetenskapsområden inom det för

skolestyrelsen, beslutar om ansvarsfrihet samt för-

Chalmers och Göteborgs universitets gemensam-

valtar stiftelsekapitalet.

ma Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum.

Högskolestyrelsen svarar för övergripande pla-

Vid varje sektion finns en sektionsstyrelse som

nering, samordning och uppföljning av högskolans

på strategisk nivå ansvarar för planering av civil-

verksamhet. Under högskolestyrelsen svarar rek-

ingenjörs- och arkitektutbildning, forskning och

tor för den samlade verksamheten. Högskolans

forskarutbildning. Dekanus ansvarar för sektio-

ledningsgrupp (HLG), som utformar gemensamma

nens operativa ledning och utgör tillsammans med

strategier, består av rektor, vicerektorerna, deka-

vicedekaner sektionsledningen.

nerna och rektorn för Chalmers Lindholmen.

Vid Chalmers Bibliotek finns litteratur och tid-

Fakultetsrådet är ett självständigt representativt

skrifter inom högskolans alla verksamhetsområ-

organ för den tekniska fakulteten och behandlar

den. Biblioteket har en egen styrelse och leds av en

på eget initiativ viktiga verksamhetsfrågor.

överbibliotekarie.

Chalmers Lindholmen

forskningsanläggning som förvaltas av Chalmers.

Onsala rymdobservatorium är en nationell
Treåriga högskoleingenjörsprogram, teknologie
kandidat, teknisk basutbildning och nautiska ut-

Högskolans lokal- och fastighetsfrågor är samlade inom Chalmersfastigheter AB.

bildningar samt Industrihögskolan är organiserade inom Chalmers Lindholmen högskola, som är

MC 2

ett dotterbolag.

Mikroteknologicentrum (MC2) etableras nu och
representerar kraftsamlingen kring området mikroteknologi.

Sektioner och institutioner
Genomförande av utbildning och forskning sker på
vetenskaplig grund vid högskolans ca 80 institu-

Centra

tioner. Institutionerna leds normalt av en prefekt.

Centrum för näringslivssamverkan (CNLS) mark-

Institutionerna är organiserade i åtta sektioner

nadsför Chalmers som partner för industriell för-

svarande mot teknikens huvudområden samt en

nyelse – forskningssamverkan och kompetens-

immateriell sektion för miljövetenskap. Sektionen

utveckling för yrkesverksamma. Centrum för pe-

för matematik och datavetenskap och Sektionen

dagogisk utveckling (CPU) svarar för centralt stöd

för fysik och teknisk fysik är organisatoriskt sam-

i pedagogisk utveckling och lärarutbildning. Vid

verkande med naturvetenskapliga fakulteten vid

Chalmers finns sex kompetenscentra som finan-

Göteborgs universitet. Inom kemiområdet finns ett

sieras av NUTEK respektive STEM.

◆

nära samarbete med Göteborgs universitet. Miljö-

Högskolestyrelsen

Fakultetsrådet

Rektor
Vicerektorer

Föreståndare
Mikroteknologicentrum
MC2
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Föreståndare
Onsala rymdobservatorium

Föreståndare
Centra
CNLS, CPU,
kompetenscentra

Rektors kansli

Dekanus
Nio sektioner
A ED F I K M MD Mi V

Överbibliotekarie

Adm. direktör

Biblioteket

Central
administration

Kinetisk teori
Området behandlar problem om dynamiken hos
olika typer av partikelsamlingar – allt från tunna
gaser i övre atmosfären, trafikstockningar, granulära medier (som sand i luften eller Saturnus ringar) och stjärnor i en galax – till halvledare när led-

Matematik och
datavetenskap

ningsbredden närmar sig den fria medelväglängden eller plasma så väl i rymden som i modern tek-

De senaste åren har sektionens forskargrupp byggt

nik. Problemen modelleras med ekvationer som

upp ny verksamhet kring de numeriska frågorna

Dekanus Jan Smith

Boltzmann-, Vlasov- och Fokker-Planck-ekva-

och kopplingen till krökningsstyrda flöden. Grup-

tionerna.

pen har framgångsrikt studerat en rad frågor om

Sektionens (CHALMERS/GU)
institutioner
och avdelningar:

stationära problem under olika

För forskargruppen på MD-sektio-

Datavetenskap

randbetingelser, validerings-

Matematik

och regularitetsproblem

Matematik/Tillämpad matematik

ställningar som rör

för ekvationer av

Matematisk statistik

– existens och entydighet
av lösningar,

Boltzmann-typ, lik-

nen är ekvationerna centrala och
intresset är fokuserat på fråge-

som Einstein-ekvationen med en materia-

– beteendet efter ett
inledande insvängningsförlopp,

– numerisk approximation.

Vilka datorprogram kan man lita på?
En grupp vid Datavetenskap har under de senaste åren studerat metoder för datasäkerhet. Fokus
har hittills varit på att avgöra vilken grad av förtroende ett datorprogram kan ges. Arbetet motiveras
av den ökade användningen av så kallad mobil

som svensk nod i ett EU-projekt inom området,
och samarbetar dessutom aktivt med andra grup-

Forskarexamina (varav GU)
Licentiatexamina 18 (4)
Doktorsexamina 14 (5)
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 104

per i bl a Japan, USA, Ryssland och Polen. Under

Intäkter (mkr) 164 (44)

det gångna året arrangerade gruppen en interna-

Antal anställda 294 (53)

tionell konferens i Göteborg, och år 2001 är den
huvudansvarig för en forskarskola på Kreta.

(Digitalfoto Setta Aspström)

– att finna matematiskt
korrekta övergångar mellan de modeller som
beskriver rörelsen hos enskilda molekyler och
de ekvationer som beskriver först tunna och, i
nästa steg, täta gaser,

term av Vlasov-typ.
Forskargruppen ingår

Civilingenjörsexamina
( Sektionens kurser ingår i övriga
sektioners utbildningsprogram)

kod, dvs mjukvara som automatiskt laddas ner och
körs. Sådan mjukvara förekommer idag som applets i webbläsare, som bilagor i elektronisk post etc.
Om man har ett program med okänt ursprung, hur

Matematiskt
Centrum
från söder.

kan man då veta att det inte läcker ut de konfidentiella uppgifter man förser det med, samtidigt
som det kommunicerar på nätet ? Vågar man anförtro programmet sina privata eller hemliga uppgifter ?
Gruppen har utvecklat precisa villkor för vilka
program som är säkra och alltså inte läcker ut information. Gruppen arbetar även med automatiska metoder för att avgöra om ett program är säkert
eller ej. Idén bakom detta är att konstruera en liten automatisk ”programpolis” som kan inspektera all mobil kod. Med ett sådant system kan användaren lugnt anförtro även hemlig information åt de
program som passerat inspektionen, oavsett deras
ursprung.

◆
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Resultatet av att galaxerna
NGC 2207 och IC 2163
passerat så nära förbi
varandra är uppkomsten av
spiralarmar, områden med
stjärnbildning samt utkastade
stjärnor och gasmoln.
Eftersom IC 2163 delvis
genomlyser NGC 2207 kan
stoft i några av spiralarmarna
studeras på ett helt nytt sätt.
Foto: NASA and The Hubble
Heritage Team (AURA/STScI)

Fysik och teknisk
fysik
Dekanus Mats Jonson

Sektionens (CHALMERS/GU)
institutioner och avdelningar:
Experimentell fysik
Atomfysik
Fasta tillståndets fysik

I slutet av 1999 uppmärksammades en bild av de
två galaxerna NGC 2207 och IC 2163, tagen med
hjälp av rymdteleskopet Hubble, både på grund av

Mikroskopi och mikroanalys

et vacker bild. New York Times hade bilden på sin

Molekylfysik
Subatomär fysik

de vetenskapliga resultaten och att det är en myckförstasida och den blev utvald till ”månadens bild”
i det s k Hubble Heritage Project. I Sverige har den

Interdisciplinär astronomi

uppmärksammats av GP, Forskning & Framsteg

Fysisk resursteori
Mikroelektronik och
nanovetenskap

och den har även visats i TV.

Fysikalisk elektronik och fotonik

exklusiva Hubble-teleskopet fick användas för att

SIMS-laboratoriet

ta denna bild startade med ett examensarbete på

Tillämp. fasta tillståndets fysik
Tillämpad halvledarfysik – MBE

Chalmers. Forskare från Fysik och teknisk fysik

Forskningsprojektet som har lett fram till att det

Tillämpad kvantfysik

samt från Onsala Rymdobservatorium har under

Vätskekristallfysik

hela 1990-talet gjort datorsimuleringar och radio-

Reaktorfysik (CHALMERS)
Teoretisk fysik o mekanik

observationer av galaxparet i ett samarbetsprojekt

Astrofysik

FN har antagit en klimatkonvention med den långsiktiga målsättningen att stabilisera koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Det är en krävande men inte omöjlig utmaning. Vid Avdelningen för
fysisk resursteori har man utvecklat en energi-

Datorsimulering av galaxer

Kond. materiens elektronstruktur
Materialfysik
Miljöfysik

Perspektiv på den globala
mat- och energiförsörjningen

systemmodell för världen. Modellen visar att det är
tekniskt och ekonomiskt möjligt att klara av hårda koldioxidbegränsningar samtidigt som välfärden ökar. Diagrammet visar ett energiscenario för
världen i vilket koldioxidutsläppen minskar kraftigt och halten av koldioxid i atmosfären stabiliseras på en nivå som ligger något över dagens. Koldioxidutsläppen från kolanvändningen mot slutet
av århundradet fångas in och lagras i akvifärer.
Energitillförsel [EJ/år]

Kärnkraft

Olja

Kol

Naturgas

Sol/
vätgas

Biobränsle

Sol/el
Sol/
värme
Vind
Vatten

med sex amerikanska forskare.
Avståndet till galaxerna är cirka 114 miljoner

Ännu en stor utmaning på global nivå handlar

Fasta tillståndets teori
Matematisk fysik

ljusår, ungefär i riktning mot Sirius, himlens ljus-

om hur man ska kunna försörja 10 miljarder män-

starkaste stjärna. För cirka 40 miljoner år sedan var

Tillämpad fysik

niskor med mat. Med hjälp av en modell av det

galaxerna NGC 2207 och IC 2163 som närmast var-

globala matsystemet har detaljerade uppskattning-

andra, men nu ökar avståndet igen. Energin hos

ar av flödet (i energitermer) från betes- och åker-

den mindre galaxen är inte tillräckligt stor för att

mark till mänsklig matkonsumtion gjorts. Bland

Material- och ytteori

den skall kunna göra sig helt fri, så om några hund-

annat påvisas att energiflödet i allt organiskt ma-

Ytfysik

ra miljoner år kommer den att falla tillbaka mot

terial som produceras i syfte att försörja oss män-

den större galaxen igen. Resultatet kommer att bli

niskor med mat är 220 EJ/år – i det närmaste lika

en kollision mellan de båda galaxerna.

stor som energiflödet i fossila bränslen. Värt att

Elementarpartikelfysik

Kemisk fysik
Kondenserade materiens fysik
Kondenserade materiens teori

Civilingenjörsexamina
Teknisk fysik 70
Forskarexamina (varav GU)
Licentiatexamina 32 (3)
Doktorsexamina 16 (5)

notera är att intaget av mat för mänsklig konsumtion uppgår till ca en tiondel av denna mängd.
Studien visar var stora effektiviseringsvinster är

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 403

möjliga, men även en uppskattning av potentialen

Intäkter (mkr) 297 (52)

för bioenergi från restflöden och metanutsläpp

Antal anställda 387 (79)

från boskap.
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Tredimensionella nätverk
I drygt ett århundrade har preparativ kemi handlat om att syntetisera antingen enskilda molekyler
eller fasta faser. På senare tid har dock en annan
inriktning tagit fart: rationell syntes av tredimensionella nätverk uppbyggda av enskilda molekyler,
s k molekylbaserade material. Dessa material kan
ha inbyggda egenskaper som porositet eller
magnetism. Syntes av sådana ämnen är ett av forskningsmålen vid Institutionen för oorganisk kemi.
De molekylära enheterna kan vara rent organiska, men i regel innehåller de metalljoner på grund
av deras förmåga att bilda många bindningar i flera olika riktningar. I båda fallen är röntgenkristallografi (en av institutionens specialiteter) en absolut nödvändighet eftersom det tredimensionella
arrangemanget av atomer och molekyler är ett av

Syntes av tredimensionella nätverk uppbyggda av enskilda molekyler är ett relativt nytt
område inom syntetisk kemi. Den schematiska bilden visar en struktur med fyra interpenetrerande 3D-nätverk uppbyggda av kobolt(III) joner och organiska bryggor.
Lösningsmedelsmolekyler syns i kanalerna och kan tas bort genom värmning.

kärnproblemen och enkla förutsägelser baserade
på en antagen bindningstopologi ofta visar sig vara

Kemi

felaktig. Diffraktionsmetoder är också oundgängliga för institutionens forskning om metalloxider
med icke-linjära och luminiscenta egenskaper samt

Dekanus Thomas Hjertberg

för studier av samband mellan struktur och reak-

Sektionens institutioner
och avdelningar:

tivitet för metallorganiska föreningar.

Analytisk och marin kemi
(CHALMERS/GU)
Fysikalisk kemi

Femtosekundsspektroskopi
Under år 2000 har Institutionen för fysikalisk kemi

Kemisk apparat- och
anläggningsteknik

skaffat utrustning för ultrasnabb laserspektroskopi

Kemisk reaktionsteknik
Kärnkemi

med anslag från Wallenbergstiftelsen och Hasselbladsstiftelsen.

Livsmedelsvetenskap

Lasersystemet kan generera ca 100 femtosekun-

Molekylär bioteknik

der (10 – 15 sekunder) breda pulser och kan använ-

Oorganisk kemi
Organisk kemi

das för att studera snabba processer inom vitt skilda fält såsom materialforskning, fotofysik och bio-

Tre syntetiserade polymerer ger ljus med olika färger.

Polymerteknologi
Skogsindustriell
kemiteknik

fysikalisk kemi. Genom att excitera molekyler med

Lysande plast

en intensiv laserpuls och sedan följa hur det exci-

Årets Nobelpristagare i kemi fick priset för upp-

terade tillståndet utvecklar sig i tiden kan man få

täckten av elektriskt ledande plast. Inom institutio-

viktig information om hur molekylen beter sig

nerna för polymerteknologi och organisk kemi är

under en kemisk reaktion eller i sin växelverkan

en forskningsgrupp aktiv inom ett mycket spän-

med omgivningen.

nande område baserat på dessa material. Tunna

Kemisk miljövetenskap
Teknisk ytkemi
Keramteknologi
Värmeteknik och
maskinlära

Civilingenjörsexamina

Utrustningen kommer omedelbart att få an-

filmer av konjugerade polymerer är elektro-

vändning för studier av elektronöverföringsreak-

luminescenta. De kan alltså fås att lysa om man

Kemiteknik 95
Kemiteknik med fysik 23

tioner i modellsystem avsedda för att utveckla

lägger en spänning över filmen, dvs man får en

Bioteknik 3

molekylär elektronik och artificiell fotosyntes samt

polymer lysdiod. Genom att variera den kemiska

Forskarexamina

för studier av snabba elektronöverföringsreak-

strukturen är det möjligt att ändra färg på ljuset.

Licentiatexamina 16

tioner i DNA.

Under året har forskningen varit inriktad på den

Doktorsexamina 21
Referee-granskade

Nobelpriset i kemi tilldelades 1999 Ahmed Ze-

omvända processen – belyser man den tunna fil-

wail för hans banbrytande femtosekundsstudier på

men får man en ström, dvs man har en solcell. Till-

enkla gasformiga molekyler. Utrustningen på

sammans med flera kollegor i Europa samarbetar

Chalmers är avsedd för studier av mer komplexa

vi inom ramen för ett EU-projekt för att utveckla

system i kondenserad fas.

solceller baserade på konjugerade polymerer. Vår

vetenskapliga artiklar 216
Intäkter (mkr) 209
Antal anställda 283

del av projektet är att syntetisera nya polymerer.
På bara två år har effektiviteten vad avser energiomvandling av solljus höjts från 0,5 till 3 %.

◆
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Effektivare mobiltelefoni

kodaccess, i vilken den ointelligenta spridningskod

Den tredje generationens (3G) mobiltelefonsys-

som normalt används i dagens 3G-system byts ut

tem utlovar multimediatjänster och mobilt Inter-

mot en kraftfull felkorrigerande kod. Förutom att

net med överföringshastighet uppåt några hundra

sprida signalen ger den också skydd mot bitfel som

kilobit per sekund. Avdelningen för kommunika-

uppstår på kanalen. Resultatet är en upp till tiofal-

Doktorsexamina 13

tionssystem vid Institutionen för signaler och sys-

dig kapacitetsökning jämfört med dagens 3G-stan-

Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 416

tem har aktivt deltagit i förstadierna till utveckling-

dard. För de framsteg som detta forskningsprojekt

en av detta system, men har på senare år fokuse-

gjort det senaste året nominerades det av tidning-

rat på tekniker för att ytterligare höja kapacitet och

en Ny Teknik som en av tre kandidater till priset

överföringshastighet. Mest lovande är kodspridd

”Framsteget”.

Civilingenjörsexamina
Elektroteknik 124
Datateknik 60
Forskarexamina
Licentiatexamina 36

Intäkter (mkr) 297
Antal anställda 366

Elektro- och datorteknik
Dekanus Holger Broman
Sektionens institutioner
och avdelningar:
Datorteknik
Elektromagnetik

GPS-mätningar av
jordskorpans rörelser
mätning kan realiseras med hjälp

Antenngruppen
Beräkningsgruppen

nas bärvåg. Signalen som utsän-

Bioeffektgruppen
Fusion icke linjära vågfenomen

des från GPS-satelliterna är

Elteknik

Högspänningsteknik

digt tar emot signaler från flera

fler GPS-mottagare, som samti-

ning genomförs, där noggrannheterna hos satelliternas ban-

Mikrovågselektronik

parametrar förbättras. Därefter

Radio- och rymdvetenskap
Signaler och system

beräknas korrektioner för den

Informationsteori
Kommunikationssystem
Kretskonstruktion

fördröjning av radiovågorna som

60˚N

orsakas av fria elektroner i jonosfären, och atmosfärens gaser.
Resultatet blir att lägesbestäm-

Medicinsk elektronik

ningar kan göras med millimeter-

Reglerteknik

noggrannhet.

Signalbehandling

65˚N

GPS-satelliter. En databearbet-

Fotonik

Digitala bildsystem och
bildanalys

70˚N

ras av atomklockor. Avståndsmätningen sker mellan två eller

Mikroelektronik
Fasta tillståndets elektronik

30˚E

mycket stabil, då den kontrolle-

Elkraftsystem
Elmaskinteknik
Kraftelektronik

20˚E

En mycket noggrann avståndsav fasmätningar på GPS-signaler-

Transportteori

10˚E

Såväl vertikala som horison-

55˚N
Observerad horisontell rörelse

tella rörelser har bestämts mellan

2,0 mm /år

GPS-mottagare fixerade i berggrunden. På kartan är den vertikala rörelsen färgkodad och den

Observerad landhöjning, mm /år
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GPS-station visas med en pil. Genom att jämföra

det länge debatterats hur stora horisontella rörel-

de vertikala rörelserna med observationer från ma-

ser som finns inom en jordplatta orskad av krafter

reografer, vilka mäter havsnivån relativt kustlinjen,

från kollisionsgränserna. Våra resultat visar att

kan variationer hos den absoluta havsnivån stude-

jordskorpans återhämtning från inlandsisens be-

ras. Den förväntade horisontella rörelsen orsakad

lastning är den dominerande rörelsen.

av återhämtningen från inlandsisens nedlastning

I andra GPS-relaterade forskningsprojekt ut-

för cirka 9000 år sedan är ett mönster med rörel-

vecklas metoder för att mäta mängden vattenånga

ser bort från ismassans centrum, med ett maximalt

i atmosfären samt för en förbättring av noggrann-

värde på cirka 2 mm/år. Inom geovetenskapen har

heten inom olika navigationstillämpningar.

◆

Hur länge håller ett järnvägshjul?

fatigue crack
propagation

Skador i järnvägsräls och järnvägshjul orsakat av
rullkontakt- och kontaktutmattning har ökat un-

point of
initiation

initial wheel
surface

fatigue
crack

final fracture

der det senaste decenniet till stor del beroende på
allt större axellaster, ökad trafikintensitet och högre hastighet hos dagens tågtransporter.
Dessa problem har behandlats i två doktorsavhandlingar som utarbetats vid Institutionen för
hållfasthetslära och som presenterades under året.
Arbetena har utförts inom ett EU -projekt och
inom CHARMEC, NUTEKs kompetenscentrum i
järnvägsmekanik. Den ena avhandlingen behandSprickan som initierats ca 4 mm
under ytan når ett största djup av 14 mm.
Sprickans utsträckning är ca 300 mm. (Illustration Ulla Kjellgren)

lar rullkontaktutmattning av järnvägsräls med
tyngdpunkt på sprickinitiering och den andra järnvägshjulen och defekters inverkan på utmattningslivslängden. Grundat på vetenskapliga teorier,
numeriska simuleringar och försök ger de båda
arbetena en god förståelse för vilka parametrar
som har stor inverkan på rälsens och hjulens
utmattningsliv. Bland annat har en numerisk simuleringsmodell av ett tågspår utvecklats. Finit elementanalys med denna modell har gjorts för en

Maskin- och
farkostteknik

teststräcka huvudsakligen trafikerad av pendeltåg.
Rälsen på teststräckan uppvisar utmattningsskador i form av ytinitierade sprickor s k ”head

Koncentration

checks”. Position, riktning och tiden till initiering av

Sektionen har identifierat tre kärnområden – tek-

dessa sprickor har kunnat förutsägas med den

nisk mekanik, materialvetenskap samt produkt-

framtagna beräkningsstrategin.

och produktionsutveckling – och två profilområ-

Dekanus Lennart Josefson
Sektionens institutioner
och avdelningar:
Mekatronik

den – Maskin- och fordonssystem respektive En-

Energiteknik
Hållfasthetslära

ergi- och miljöteknik – för sektionens framtida

Marin teknik

forskning. Koncentrationen på större områden

Maskin- och
fordonskonstruktion

Ny institution vid sektionen

ökar sektionens förmåga att hantera större pro-

Dagens produkter och produktionssystem känne-

blemkomplex. Idén med kärn- och profilområden

tecknas av hög komplexitet och stort informations-

förverkligas genom att sammanföra sådana verk-

tekniskt innehåll. Kraven på snabba förändringar,

samheter som har metodgemenskap. Planer på att

marknadsanpassning och minimalt resursutnytt-

åstadkomma geografisk närhet har utvecklats till

jande växer ständigt. Användbarhet, effektivitet

konkreta förslag på omflyttningar och smärre

och funktion måste beaktas ur såväl kund- som

byggåtgärder.

Teknisk trafiksäkerhet
Mekanik
Metalliska
konstruktionsmtrl
Människa tekniksystem
Polymera material
Produktionsteknik
Elektronikproduktion
Termo- och fluiddynamik

operatörsperspektiv. Framtidens ingenjörer måste
göras medvetna om behov, förmågor och begräns-

Termo- och fluiddynamik

ningar hos de människor för vilka de framställer

Turbulens är den del av strömningsmekaniken som

Maskinteknik 152

produkter och produktionssystem. Det är för att

kännetecknas av oregelbunden och till synes

Automatiseringsteknik 42

skapa en fokuserad och slagkraftig forskning och

Civilingenjörsexamina

slumpmässig rörelse. Det är ett fenomen som upp-

Forskarexamina

undervisning av tillräcklig volym inom detta om-

träder mer eller mindre tydligt i de flesta samman-

Licentiatexamina 21

råde som den nya Institutionen för Människa-tek-

hang där vi har strömmande gaser och vätskor. Det

niksystem bildats.

grundläggande problemet är svårigheten att förstå,

Doktorsexamina 18
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 249

Vetenskapsområdet omfattar kunskaper och

beskriva och kontrollera turbulens. Det gör om-

Intäkter (mkr) 284

metoder för analys och utveckling av produkter,

rådet till en av de stora utmaningarna inför fram-

Antal anställda 314

system för framställning av produkter samt andra

tiden. På Institutionen för termo- och fluiddyna-

tekniska system, även sammansatta produkter och

mik pågår sedan flera år forskning inom detta

tjänster. Det övergripande målet är att uppfylla

område. För att förstärka denna verksamhet har

högt ställda krav på konkurrenskraftig utformning,

sektionen lyckats rekrytera en internationell auk-

effektiv funktion samt livskvalitet vid brukande av

toritet inom området, professor William George

teknik i arbete och vardagsliv.

från USA.

◆
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Dekanus Gunnar Gustafson

Beständighet hos glasfiberkompositarmering i betong

Sektionens institutioner :

Korrosion hos armeringsstål är ett stort problem,

Byggnadsekonomi

speciellt i miljöer där betongkonstruktioner utsätts

Byggnadsfysik

för havssalter eller det salt som vintertid sprids på

Byggnadsmaterial

vägar och broar i vårt land. Dessa problem har

Byggnadsmekanik

medfört att man världen över börjat visa allt stör-

Geologi

re intresse för GFRP (Glass Fibre Reinforced Po-

Geoteknik

lymer) för betongarmeringsändamål. GFRP-arme-

Installationsteknik
Konstruktionsteknik
Miljösystemanalys

ring har potential att på vissa områden ersätta stålarmering och kan därmed förbättra beständighe-

Teknisk akustik

ten hos betongkonstruktioner. Till skillnad från stål

Vatten Miljö Transport

kan dock GFRP brytas ner på grund av den starkt

Civilingenjörsexamina 119

ta leder till att materialets mekaniska egenskaper

Forskarexamina

långsamt försämras under betongkonstruktionens

Licentiatexamina 13
Doktorsexamina 10

livslängd, som kan vara 50-100 år. På Institutionen

alkaliska miljö (pH 13-14) som betong utgör. Det-

Referee-granskade vetenskapliga artiklar 160

för byggnadsmaterial pågår ett projekt som syftar

0,1 mm

till att ge en bättre förståelse för dessa nedbryt-

Intäkter (mkr) 173

ningsmekanismer samt att kvantifiera hållfasthets-

Antal anställda 241

förlusterna. Preliminära resultat visar, att det är
hur väl den omslutande polymeren (plasten) samverkar med glasfibrerna som avgör hur god bestän-

Elektronmikroskopfoto av GFRP efter exponering i
alkalisk lösning. Pilen pekar på kompositens ytterkant,
där en glasfiber utsatts för alkaliskt angrepp.

digheten blir.

Väg- och vattenbyggnad
Injektering i berg
Att täta tunnlar i sprickigt berg är nödvändigt för

hål. Metoden ger en beskrivning av bergmassan

att minska risken för skador på byggnader och

bortom tunnelfronten när man bygger en tunnel.

natur. En beskrivning av sprickornas geometri och

Metoden är snabb och den relativt korta tidsåt-

deras fördelning i bergmassan är således viktig för

gången är bra eftersom det ofta finns behov av

att så långt det är möjligt kunna anpassa injek-

snabba beslut. Detta medför även att flera tester

teringens utformning efter rådande förutsättning-

kan genomföras vilket är lämpligt med tanke på

ar. För att få information om sprickorna och om

bergmassans heterogenitet. Institutionens arbete

bergmassan kan en mängd metoder användas.

inom injekteringsforskning sker i samarbete med

Arbetet på Geologiska institutionen fokuserar

Institutionen för jord- och bergmekanik vid KTH.

främst på tolkningen av hydrauliska tester i borr-

2.4

Digitaliserad bild av
ett borrhål vilket
korsas av ett antal
sprickor samt en
modell som
beskriver en enskild
spricka. Diagrammen
visar sprickviddsfördelning och
resulterande tryckfall
runt ett borrhål vid
ett hydrauliskt test,
där flöde och tryck
kan relateras till
sprickans vidd.
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Teknikens ekonomi
och organisation
Dekanus Mats Johansson

Nya lokaler ett lyft för sektionen
Att samlokalisering har stor betydelse för en verk-

CIP, Center for Intellectual Property

samhet kan lätt konstateras sedan sektionen vid

I juni ingick Chalmers och GU ett avtal om inrät-

Arbetsorganisation

halvårsskiftet flyttade in i nya lokaler på Vasaom-

tandet av ett gemensamt kompetenscentrum, Cen-

Industriell dynamik

rådet efter att ha varit utspridd över en stor del av

ter for Intellectual Property Studies (CIP), som

Industriell
kvalitetsutveckling

Chalmers. Den nya informationsteknologin till

tvärvetenskapligt och tillsammans med praktiskt

trots är spontana möten oerhört viktiga i många

verksamma aktörer skall bedriva forsknings-, ut-

avseenden, kanske främst för att överföra tankar

bildnings- och uppdragsverksamhet avseende stra-

som utvecklar verksamheten.

tegisk hantering av intellektuellt kapital. Syftet är
att föra ihop en tvärvetenskaplig akademisk sam-

Satsning inom grundutbildningen

verkan mellan disciplinerna management, juridik,

Under året har ett långtgående utvecklingsarbete

teknik och ekonomi med praktiskt verksamma

inom grundutbildningen bedrivits inom det s k

aktörer inom ramen för ett internationellt högklas-

IKON-projektet. Målet är att bygga vidare på de

sigt kompetenscentrum. Särskild vikt läggs vid hur

starka värden som programmet för Industriell eko-

företags och organisationers tillgångar i form av

nomi har idag och att skapa en utbildning av hög

associationer, immaterialrätter, standarder och

internationell klass med stor flexibilitet och hög

kontrakt kan nyttjas som strategiska medel i kun-

grad av individualisering. En bred bas inom eko-

skapsbaserad

verksamhet.

nomi, management, human- och samhällsveten-

Inom ramen för centrat bedrivs grundutbild-

skaper, tillsammans med en gedigen matematisk

ning och i november började den första årskullen

och teknisk kunskap, skall efter tre år ge en god

på ICM-L (Intellectual Capital Management for

grund för att avsluta studierna med en internatio-

Lawyers) – ett rollspelsbaserat ettårigt fördjup-

nell masterutbildning. Nya sådana utvecklas nu vid

ningsblock, där deltagarna studerar ett kunskaps-

sektionen.

baserat företags livscykel; från entreprenörskap

Entreprenörskolan har utökats både i antal studenter och i omfattning. Den omfattar nu 30 stu-

Sektionens institutioner:

Industriell marknadsföring
Industriell organisation
och ekonomi
Innovationsteknik
Projektledning
Service management
Teknik och samhälle
Transportteknik

Civilingenjörsexamina
Industriell ekonomi 71
Forskarexamina
Licentiatexamina 12
Doktorsexamina 7
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 100
Intäkter (mkr) 97
Antal anställda 112

till kommersialisering av innovationer och börsintroduktion.

◆

denter och 1,5 års studier. Intresset utifrån är stort
för denna utbildning. Projektdelen av utbildningen drivs tillsammans med Föreningen för student-

Det nya sektionshuset inrymmer undervisnings-, student- och kontorslokaler.
Dessutom finns i huset en företagsinkubator och ett branschforskningsinstitut.

företagande, som med sin företagsinkubator är inrymd i sektionens lokaler.
Dessutom byggs vid sektionen en bas för att
stödja Chalmers målsättning att öka utbildningsutbudet inom human- och samhällsvetenskaperna.
I centrum för detta arbete står Institutionen för
teknik och samhälle, som vi betraktar som en kompetensbas för hela Chalmers.
Initierat av en donation från näringslivet har två
nya professorer tillsatts inom transport- och logistikområdet. Området har en stark växtkraft inom
hela Chalmers och sektionen stöttar det arbete
som görs för att skapa en gemensam plattform, som
även inkluderar Göteborgs universitet.
Som ett led i att rikta sektionens forskning mot
Chalmers speciella satsningsområden har ett sektionsövergripande forskningsprogram inom telecom-området skapats under året. På liknande sätt
har ett program inom bioteknik initierats.
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Arkitektur

Snabbt växande städers
transportsystem
Urbaniseringen är en utveckling som pågår över
hela världen, tydligast i utvecklingsländerna. En-

Arkitekttävlingar – ett kvalitetsmått

bart i Indiens och Kinas städer bor idag fler män-

Dekanus Hans Bjur

Arkitekttävlingar är ett etablerat sätt att hävda

niskor än i hela Europa totalt. Genom befolknings-

Sektionens teman och
grupperingar:

arkitektonisk kvalitet och en form för utvecklings-

tillväxt och snabb inflyttning till städerna beräknas

arbete. Chalmerselevers framgångar i arkitekttäv-

befolkningen i utvecklingsländernas städer att mer

Arkitekturens teori &
historia

lingar kan därför ses som ett mått på utbildningens

än fördubblas inom tjugo år. Urbaniseringen i ut-

kvalitet. Det är glädjande att unga arkitekter exa-

vecklingsländerna är positiv i så motto att städer-

minerade vid Chalmers i hård konkurrens lyckats

nas tillväxt ofta är länkad till ekonomisk tillväxt

Design och media

väl i tävlingar under det senaste året:

och välståndsutveckling. Skrämmande är att tran-

Form och teknik

– Martin Clase och Fredrik Scherman vann en
tävling om kårhus och entré vid Stockholms
universitet i Frescati,

sportsystemen i dessa städer hotas av kollaps.

– Patrik Bergman hade en viktig roll i
utformningen av det vinnande förslaget i en
tävling om Universitetsbibliotek vid
Södertörns högskola,

kunna ta del av en växande arbetsmarknad, av för-

– Mattias Lind och Johan Lundin var
framgångsrika i en tävling om bostäder på
bomässan Bo 01 i Malmö.

utom bidrar ineffektiva transporter till svåra mil-

Byggd miljö och
hållbar utveckling

Modern arkitektur
Rum och process
Stad och trafik
Stadsbyggnad
Arkitektexamina 38
Forskarexamina
Licentiatexamina 8
Doktorsexamina 5
Referee-granskade
vetenskapliga artiklar 43
Intäkter (mkr) 80
Antal anställda 114

Fungerande transportsystem är en förutsättning
för att den snabbt ökande stadsbefolkningen skall
bättrad utbildning och sjukvård liksom för att företag skall kunna producera och distribuera varor
och tjänster på ett rimligt och effektivt sätt. Dessjö- och hälsostörningar.
I ett samarbete med Volvo har Arkitektursektionen under året genom Anders Hagson vid tema
Stad & Trafik arbetat med en utvecklingsstudio
som fokuserar på vikten av systemtänkande vid
utveckling av snabbt växande städers transportsystem. Projektet har arbetat med den brasilianska
staden Curitiba som ett konkret fall vid utvecklingen av en metodik för hur planeringen av städers
system för kollektivtrafik skall integreras dels med
planeringen av systemen för bil-, cykel- och gångtrafik, dels med planeringen av lokalisering och
utformning av städernas bostadsområden, arbetsplatser, centra etc. Poängen med systemtänkandet
är att komma ifrån det statiska synsätt på fysiska
företeelser (byggnader, gator, platser, spår, terminaler etc) som dominerar traditionell sektorsuppdelad trafik- och stadsplanering och som bidrar till
att urbaniseringens problem inte får en adekvat
lösning. I utvecklingsstudion har seniorforskare
arbetat tillsammans med doktorander, studenter
från Arkitektursektionen och HDK samt specialister i Curitiba och industrin.

Exempel på hur man genom samplanering av
bebyggelse och kollektivtrafiksystem skapar
säker miljö och stadsbyggnadsmässiga kvaliteter.
Överdäckningen eliminerar trafikledens barriäreffekt och ger förutsättningar att skapa bra stadsrum. I egen fil kör en ny dubbelledad miljövänlig
buss, vars stationer är lättillgängliga och trygga.
Påstigning sker i plan med bussgolvet. Systemet
kan liknas vid tunnelbana ovan jord och ger hög
kapacitet, snabba resor och god komfort.
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Miljöverktyg och miljömanagement

medan dokumenterade erfarenheter av dem var

Ett effektivt miljöarbete i industrin förutsätter

oroväckande få. Det framgick även att miljöverk-

Dekanus Oliver Lindqvist

både förståelse för miljöarbetets villkor och fung-

tyg som utvecklats för att vara lättanvända för pro-

erande beskrivningar av miljöpåverkan, t ex livs-

duktutvecklare, ändå krävde hjälp från miljöexper-

Forskarskolor:
Sustainable Cities

cykelanalyser och indikatorer. Förståelsen för mil-

ter för att hanteras.

Atmosphere and
Environment

jöverktygens roll i praktiken samt vilken miljöpå-

Strävan att förstå hur olika management orsa-

verkan olika management leder till är ett forsk-

kar miljöpåverkan har lett till utvecklingen av en

ningstema som kommer att fördjupas i och med att

metodik som bygger på dubbla tidsserier, med

en grupp miljömanagementforskare från Handels-

parallella mått på miljöpåverkan respektive mana-

vid Chalmers

högskolan under året har flyttat ihop med forskar-

gementaspekter över tiden. Några forskningspro-

na på Institutionen för miljösystemanalys vid Chal-

jekt utvecklar denna metodik för att se om företag

lärare och forskare 93
doktorander 39

mers.

med aktivt miljöarbete presterar finansiellt bättre

Mötet mellan miljöverktygen och praktiken har

än andra. Det sker i samarbete med forskare på

bl a studerats i en översikt om miljöanpassad pro-

MIT i USA inom ramen för Alliance for Global

duktutveckling. Där visades att forskningsvärlden

Sustainability, AGS.

lägger mycket mer kraft på att utveckla verktyg för

I ett annat projekt används samma metodik för

att miljöanpassa produktutveckling än på att stu-

att undersöka hur olika sätt att förvalta bostadshus

dera hur verktygen används och fungerar i prakti-

leder till olika miljöpåverkan. Av särskilt intresse

ken. Över 150 olika verktyg (allt från enkla check-

är att se om s k miljöförvaltade hus har bättre mil-

listor till avancerade expertsystem) identifierades,

jöprestanda än traditionellt förvaltade hus.

Tvåstegsförbränning – ett sätt
att klara koldioxidtaket

Sustainable
Industrial Metabolism
Anslutna till sektionen

inom GMV vid
Göteborgs universitet
lärare och forskare 104
doktorander 59

Miljövetenskap

Miljösektionens forskare utvecklar en ny förbränningsprocess, tvåstegsförbränning (chemical-looping combustion) med ”inbyggd” rening av koldioxid. Syftet med processen är att minska utsläppen
av växthusgasen koldioxid.
Kända metoder för att avskilja koldioxid från de
rökgaser som bildas vid förbränning kostar både
mycket pengar och energi. Den nya förbränningsprocessen syftar till att lösa detta problem. Det kan
åstadkommas genom att förbränningsluften inte
tillåts komma i direktkontakt med bränslet. För att
detta ska fungera behövs ett sätt att flytta syret från
förbränningsluften till bränslet.
I tvåstegsförbränning används metall/metalloxidpartiklar för att flytta syret mellan två reaktorer,
den ena en luftreaktor där syret tas upp av partik-

Bitr professor
Anders Lyngfelt
och doktorand
Eva Johansson
vid en modell
av tvåstegsförbränning.

larna, den andra en bränslereaktor där syret avges
till bränslet. Två ihopkopplade fluidiserade bäddar
utgör reaktorer. Genom att förbränningen sker i
två olika reaktorer får man två utgående gasflöden.
Flödet från luftreaktorn innehåller kvävgas och
oreagerat syre, medan gasen som lämnar bränsle-

Chalmersforskarna, som är verksamma vid Energi-

reaktorn består av koldioxid och vattenånga, som

teknik och Oorganisk miljökemi, har under året

enkelt avskiljs genom kondensering. Man får då

utvecklat metalloxidpartiklar med goda egenska-

koldioxid i ren form utan energikrävande rening.

per och har presenterat ett förslag till utformning

Denna förbränningsprocess kan ersätta vanlig för-

av reaktorsystemet. Projektet sker i samarbete

bränning och ett mål är att bygga kraftverk med

med avdelningen Energiprocesser vid Kemiteknik

denna teknik.

på KTH, där kraftprocessens utformning studeras.
◆
41

Chalmers Lindholmen
Rektor Bernt Rönnäng
Chalmers Lindholmens
institutioner:

Chalmers Lindholmen är ett helägt dotterbolag

ekonomi och strategiskt tänkande. Utbildningen

med ansvar för högskoleingenjörs-, teknologie

vänder sig även till studenter med annan bakgrund

kandidat- och sjöbefälsutbildningarna samt för

än teknisk/naturvetenskaplig. 30 studenter antogs

högskoleförberedande studier i den tekniska bas-

vid starten hösten 2000. Utbildningen leder till en

Byggteknik

utbildningen. Industrihögskolan erbjuder kompe-

teknologie kandidatexamen.

Data- och elektroteknik

tensutvecklingsprogram för redan yrkesverk-

Fackspråk och
kommunikation
Kemiteknik
Maskinteknik
Matematik
Sjöbefälsskolan

samma ingenjörer och sjöbefäl. Utbildningarna

Intressanta projekt

formas i nära samverkan med studerande, närings-

För att rekrytera nya studerandegrupper har ett

liv och samhälle. FoU-verksamheten är under upp-

samarbete med Angeredsgymnasiet inletts. Rekry-

byggnad och fokuseras på applikationsnära pro-

teringen till ett nytt utökat tekniskt basprogram på

blemställningar inom svenskt näringsliv.

2,5 terminer, främst riktat till invånare i nordöstra

Chalmers Lindholmen har 2 090 (2 049) studen-

Göteborg, genomfördes under hösten. Utbildning-

Ingenjörshögskolan

ter och 170 (157) anställda. Omsättningen år 2000

en som startar i mars 2001 har inledningsvis 30

Högskoleingenjör 3 år
Teknologie kandidat 3 år

uppgick till 163 (145) mkr.

platser och innehåller förutom matematik, fysik

Utbildningar

I november invigdes den nya byggnaden Jupi-

och kemi även teknisk engelska, svenska med

YTH-utbildning 1,5 år

ter på campus Chalmers Lindholmen. Huset rym-

muntlig framställning, rapportskrivning och studie-

Sjöfartshögskolan

mer de båda institutionerna Kemiteknik samt

teknik.

Tekniskt basår 1 år

Sjökapten 3 år
Sjöingenjör 3 år

Data- och elektroteknik, nya laborationssalar,

Allt större engagemang läggs ner vid studenter-

föreläsnings- och undervisningssalar, en restaurang

nas studiestart. Ett exempel är SI, Supplemental

Industrihögskolan

och studieutrymmen för studenterna.

Instruction, en ny verksamhet där studenter i hö-

Kompetensutveckling
av yrkesverksamma
ingenjörer och sjöbefäl
Examina
Examina totalt 415

gre årskurser leder schemalagda, frivilliga diskus-

Ingenjörshögskolan

sionsgrupper för förstaårsstudenter i programme-

Ingenjörshögskolans uppgift är att utbilda hög-

ring och matematik, parallellt med ordinarie kurs.

skoleingenjörer och teknologie kandidater med

Vidare har ett fyrtiotal ”studentambassadörer”

Högskoleingenjörer 260

erkänt hög kompetens, väl förberedda för en värld

utbildats för att kunna medverka i rekryteringsar-

Sjökaptener 54

i förändring.

betet och informera om Chalmers utbildningar.

Marknad

Internationalisering

Antalet sökande till högskolor och universitet i

Ett koncept för ett nytt internationellt masterspro-

landet vid höstterminsstarten minskade med nio

gram inom Information Technology har utarbetats.

Intäkter (mkr) 163

procent jämfört med året innan. Chalmers Lind-

Det är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers

Antal anställda 170

holmen har dock klarat sig jämförelsevis bra. Hös-

Lindholmen och högskolor i Tyskland och Finland.

ten 2000 började 538 (518) studenter på 540 (460)

Utbildningen är på två år och startar hösten 2001.

Sjöingenjörer 16
Övriga program 85
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 11

utbildningsplatser. Prestationsgraden på högskoleingenjörsutbildningarna ökade med en procenten-

Sjöfartshögskolan

het till 0,85. Antalet utexaminerade högskole-

Marknad

ingenjörer år 2000 var 260 (245).

Rekryteringen till sjöbefälsutbildningarna är vi-

Det tekniska basåret har utökats och omfattar

kande. Hösten 2000 antogs 60 (62) studenter till 60

180 utbildningsplatser, 120 med inriktning mot

(60) platser på sjökaptensutbildningen och 41 (54)

högskoleingenjörsexamen och 60 mot civilingen-

studenter till 60 (60) platser på sjöingenjörsutbild-

jörsexamen.

ningen. Antalet utexaminerade år 2000 var 54 (42)
sjökaptener och 16 (14) sjöingenjörer.

Nya utbildningar
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Hösten 2000 började 35 studenter på den nya ut-

Kompetensutveckling

bildningen Mekatronik som kombinerar datortek-

Sjöfartshögskolan vidareutvecklades under året

nik, elektroteknik och mekanik. I utbildningen

mot ett bredare ansvar som kompetensutvecklare

varvas teoretiska studier med avlönat arbete i in-

inom sjönäringen, bl a övertogs verksamheten vid

dustriföretag.

Sjöfartsseminariet på Tjörn med tio anställda och

Affärsutveckling och entreprenörskap inom

Statens Örlogsskolor placerade sin kompletteran-

byggsektorn är en ny näringslivsanpassad och tvär-

de utbildning av sjöofficerare med nautisk eller

vetenskaplig utbildning som kombinerar teknik,

skeppsteknisk bakgrund på Chalmers Lindholmen.

Marinen vill kompletteringsutbilda sina officerare
till de behörighetskrav som ställs för internationell
civil sjöfart.
Projekt ”Säker Farled” är ett samarbetsprojekt
med Göteborgs Hamn AB och Sjöfartsverket med
syftet att höja säkerheten och begränsa restriktionerna i farlederna vid intagning av fartyg till Göteborgs Hamn. De nya inseglingslederna simulerades i Sjöbefälsskolans navigationssimulator.

Industrihögskolan
Marknad
Näringslivet fokuserar kraftfullt på kompetenssäkring och beredskap att kunna hantera ny teknik
som är nödvändig för att genomföra affärsidén.
I den processen söker företagen och sjönäringen

Chalmers Lindholmen har en etablerad verksamhet inom Virtual Reality. I Visualiseringsstudion bedrivs högskoleingenjörsutbildningar och ett flertal examensarbeten.
Forskningen handlar om vad det är som påverkar upplevelser av VR-modeller och hur
Virtual Reality kan användas vid politiska beslutsprocesser. Man kan testa olika
arkitektoniska lösningar och på sikt kunna förädla stadsbyggnadsprocessen så att fler
aktörer kan vara med och påverka utvecklingen i ett tidigt skede utan att vara branschkunniga. Bilden visar hur det nya IT-klustret Chalmers Lindholmen Teknikpark växer
fram med bland annat Ericssons nya kontorshus på Lindholmspiren, ett samarbetsprojekt med Stadsbyggnadskontoret och Norra Älvstranden Utveckling.

långsiktiga samarbetspartners med basen inom
forskning och utveckling. Behovet av en väl fungerande, kundorienterad uppdragsutbildning i högskoleregi är mycket stort.

Chalmers på offensiven
På chalmersområdet byggs det idag som aldrig förr. Men frågan är om det inte växer
ännu mer på Chalmers Lindholmen. På mindre än ett decennium har man här byggt upp

Systemleverantörskap

en modern utbildningsplats för högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildning med ca

Industrihögskolan arbetar aktivt med att utveckla anpassad pedagogik och har påbörjat ett kvalitetssäkringsarbete mot iso 9001/14000. Systemleverantörskap är en tydlig profil som innebär att
Industrihögskolan medverkar i företagens kartläggning av det strategiska behovet av kompetensutveckling samt utvecklar och genomför utbild-

2 100 helårsstuderande. Senast under år 2000 tillkom två nya treåriga utbildningar:
Mekatronikingenjör samt Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn. Under året blev även Jupiter färdigt. Det är en ny byggnad på 8 000 m2 som ligger alldeles
vid norra stranden av Göta Älv. De som berättar heter Per Werner, ordförande för teknologsektionen på Chalmers Lindholmen, och Martin Hartler, ordförande för de studerande
på sjöbefälsskolan. Båda verkar påtagligt nöjda och uttrycker att kontakten med ledningen på Chalmers Lindholmen är god.

ningar. Under året fördjupades samarbetet med
Volvo Personvagnar UPP (Utveckling, Produkt och
Process) och tillsammans med Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har samarbete med SAAB Auto-

Finns då inga moln på himlen? ”Jodå, vid intagningen hösten 2000 var antagningspoängen lägre än tidigare”, konstaterar Per ”det var faktiskt så att ett par utbildningar
inte fylldes, vilket inte är bra. Men för att hjälpa dem som har otillräckliga förkunskaper i
tyngre ämnen som t ex matte, har vi ett mentorsystem. Mentorerna är äldre kamrater

mobile AB inletts.
Målet är att öka antalet kunder även inom små
och medelstora företag. Industrihögskolan omsatte

som sitter med på föreläsningarna för att få veta vad som gås igenom och som sedan
bedriver extra undervisning i smågrupper. Det här har varit en bra modell”, säger Per.
Finns det något annat positivt som ni vill framhålla med Chalmers Lindholmen? ”Vi

under året 10,5 mkr (5).

sneglar naturligtvis på gamla Chalmers och utnyttjar upparbetade idéer och kanaler”,

Forskning och utveckling

svarar Per och fortsätter: ”Chalmers arbetsmarknadsdagar är en sådan idé som vi tagit

FoU kompetenscentra samverkar med företag i

upp här på Lindholmen. Vårt eget CHARM samlar ca 35, huvudsakligen västsvenska

forsknings- och utvecklingsprojekt inom ett fåtal

företag och vi upplever bra respons från näringslivet och att den här aktiviteten fort-

strategiskt valda områden med industriell eller

farande växer”. ”Shipping-klubben heter motsvarigheten på sjösidan. Där riktar vi oss

samhällelig tillämpning och utgör en resurs för

direkt till rederier och sjönäringen. Vi brukar samla ett tiotal aktörer. Tyvärr är svensk

regionens utveckling. FoU-verksamhet bedrivs

sjöfartsnäring i minskande, men svenska sjöbefäl har gott anseende och är eftertraktade

idag inom tre kompetenscentra: bearbetningstek-

internationellt”, fyller Martin på med och tillägger: ”För varje år startar vi också nya stu-

nik, oförstörande provning och visualisering.

derandeaktiviteter. Det finns en nystartad sångkör, och på sjö har vi en idrottsförening

Våra forskare samarbetar vanligtvis med andra

där vi spelar fotboll, innebandy, volleyboll m m. Och det är fullt varje gång – det är kul”.

institutioner vid Chalmers inom områden som in-

”På Chalmers Lindholmen håller vi också på att bygga upp en ny portal. Där ska all

dustriell separationsteknik, medicinsk mätteknik,

studentrelaterad information finnas, t ex Ladok-utdrag och kursrelaterad information.

smarta hus och industriellt byggande.

◆

Det kommer att bli ett bra verktyg”, avslutar Per vårt samtal.
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Mikroteknologicentrum
MC2
Föreståndare Olof Engström
Antal anställda

17

I det 1000 m2 stora
renrummet är man under
våren 2001 sysselsatt med
slutinstallationer av
processutrustning.

Uppbyggnaden av processlaboratoriet, vars
uppgift är att tillhandahålla möjligheter att hantera
material för komponentframställning i forskningen inom mikroteknologi, fortsätter enligt plan och
beräknas vara avslutad i maj 2001. Verksamheten
i renrummen (ett på 1000 m 2 för klass 1-1000 och
ett på 240 m 2 för klass 10 000) ska komma igång i

Den nya byggnaden för Mikroteknologicentrums
verksamhet färdigställdes sommaren 2000. Under
juli-augusti flyttade 220 personer in från Sektionen
för elektro- och datorteknik samt från Sektionen
för fysik och teknisk fysik. Ytterligare en gruppering, för ett projekt inom bioelektronik och med
blandad sammansättning från kemi-, fysik- och
elektro/datortekniksektionerna, flyttade in under
hösten 2000.
Mikromekanisk, integrerad
treaxlig accelerations-sensor
som kan detektera upp till
2G, avsedd till exempel för
personbilar. Själva sensorn
är bara 50 mikrometer tjock
och har samma känslighet i
både x-, y- och z-led.

Den nya byggnadens sammanlagda yta för kontor och mätlaboratorier är 18 000 m2. Därtill kommer en renrumsyta på totalt 1240 m2 samt mötesrum och en hörsal med plats för 90 personer.
Forskningen inom MC 2 har stor bredd och
spänner från grundläggande till tillämpad forskning inom mikroelektronikområdet. Omkring femton forskargrupper, var och en ledd av en senior
forskare, har nu startat upp sina verksamheter i de
moderna mätlaboratorier som inryms i den nya
byggnaden.
Tidigare fanns inom chalmersområdet fyra mindre renrum, vars utrustningar under hösten 2000
flyttats till MC 2. För driften av det nya processlaboratoriet har de anställda vid dessa äldre renrum
omplacerats till MC 2.
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början av 2001 och skalas upp till full aktivitet
under året.
Tack vare ytterligare kapitaltillskott under 2000
från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och från
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, kommer
processlaboratoriet att under våren 2001 kunna
förses med ny utrustning enligt den ursprungliga
planeringen. Detta innebär att MC 2 från sommaren 2001 kan tillhandahålla processer för:
– höghastighetskomponenter och
höghastighetskretsar,
– komponenter inom fotonik i III-V-material,
– processer för nanometerstrukturer och för
supraledande komponenter,
– en CMOS-process för koppling bl a till
satsningen inom bioelektronik, till projekt för
lågdimensionella komponenter och för
sensorer i mikromekanik.
Dessutom kommer ett stort antal delsteg inom
varierande processteknologier att kunna genomföras. Därmed kommer processlaboratoriet vid
MC 2 att utgöra en av de allra främsta universitetsfaciliteterna i sitt slag i världen. Den nya anläggningen ger även utökade möjligheter till industriellt samarbete, vilket planeras uppta omkring en
tredjedel av den totala aktiviteten. ◆

Onsala
Rymdobservatorium
Onsala Rymdobservatorium är den svenska natio-

Metanolmasrar visar stjärnbildning

nella anläggningen för radioastronomi och driver

Intensiva radiostrålar kommer från mörka stoft-

två teleskop i Onsala och ett tredje i samarbete

fyllda områden i vår galax. Deras våglängder är

med Europeiska Sydobservatoriet i Chile på La

karaktäristiska för några välkända interstellära

Silla, 2 300 m över havet.

molekyler, men deras intensitet är miljoner gånger starkare än normalt. Det spekulerades först i att

ODIN – nästa svenska satellit

de kunde vara signaler från utomjordiska intelli-

Onsalas forskare och ingenjörer har arbetat hårt de

genser, men så är det inte. De är bara naturligt före-

senaste åren med instrumenteringen och det veten-

kommande radioförstärkare kända som masrar,

skapliga programmet för nästa svenska satellit,

eller mikrovågslasrar.

ODIN, som skall skjutas upp från Svobodny i Ryss-

Det har länge misstänkts att interstellära mas-

land i februari 2001. Odinprojektet leds av Sverige,

rar var tecken på stjärnbildning. Forskare från

men det finns betydelsefulla bidrag från Kanada,

Onsala har visat att en typ av masrar, den orsakad

Finland och Frankrike.

av metanol, inte bara utpekar stjärnan som håller

ODIN är ett satellitburet millimetervågsobser-

på att bildas, utan också markerar en protostellär

vatorium (med ett teleskop med 1,1 m diameter)

skiva. Långbasinterferometriska observationer

för både astronomiska och aeronomiska observa-

med ett antal teleskop i Europa och oberoende

tioner. Det astronomiska programmet är inriktat

observationer med Very Long Baseline Array i

på spektroskopiska studier av viktiga interstellära

USA visar samma resultat. Rotationshastigheterna

molekyler som inte enkelt kan studeras med tele-

och storleken på de masrande regionerna ger stjär-

skop på jordytan på grund av atmosfärisk absorp-

nornas massor och visar troligen också skivan i

tion. Speciellt viktiga är vatten- och syremolekyler,

vilken deras planeter kommer att bildas så små-

vilka båda tros vara viktiga för kylning och kemis-

ningom.

Föreståndare Roy Booth
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 57
Intäkter (mkr) 35
Antal anställda 41

◆

ka processer i interstellär gas. Det aeronomiska
programmet är också spektroskopiskt; ODIN
kommer att observera jordens atmosfär för att
mäta mängden ozon och andra för miljön viktiga
gaser som produceras när ozon förstörs i reaktioner med klor.
Onsalas bidrag till ODIN är mycket betydelsefulla – vi skulle nästan kunna kalla detta för Chalmers eget rymdprojekt. Vi har lett utarbetandet av
det astronomiska programmet och vi har varit
mycket inblandade i utvecklandet av mjukvara för
datahantering och analys. Onsala kommer att bli
ett datacentrum för ODIN, där kalibrerade data
prepareras för distribution och där användare kan
få hjälp. Dessutom har vi haft huvudansvaret för
hopsättning och testning av satellitens nyttolast –
en stor uppgift! Det senaste året har intensiv aktivitet pågått inom det här området. Våra ingenjörer

Simulerad ODINbild från SSC.

har följt med satelliten till Linköping och Toulouse, där den utsatts för hårda tester och mätningar
för att kontrollera teleskopets inställning och alla
komponenters funktion.
Onsalas ingenjör Magne
Hagström monterar delar
till satelliten ODIN.

45

Information i ord,
bild och ljud
Chalmers Bibliotek
Överbibliotekarie Jan Rohlin
Lokala lån 45 233
Fjärrlån / kopior 26 935
Kursdeltagare i
informationssökning 3153

Elektroniska media ökar
Chalmers Bibliotek har under året kunnat erbjuda 4 300 vetenskapliga tidskrifter elektroniskt över
nätet, liksom ett antal bibliografiska databaser. Av
tidskrifterna berör ca 1 700 Chalmers kärnområden; övriga har erhållits till följd av blockupphandlingar.
Användarstatistiken är ännu ofullständig, men

Chalmers Bibliotek tillhandahåller biblioteks- och

tillräcklig för att entydigt visa att användningen är

informationstjänster inom det tekniskt naturveten-

anmärkningsvärt stor, och att den ständigt ökar.

skapliga området främst för Chalmers tekniska

För perioden januari till juni 2000 har vi uppgifter

högskola, Chalmers Lindholmen och Göteborgs

om 44 000 nedladdade artiklar (då saknas uppgif-

Inköpta böcker 1631

universitets naturvetenskapliga fakultet. Bibliote-

ter från bl a de stora förlagen Elsevier och IEEE

Tidskrifter i pappersform 1750

ket vänder sig också till kunder inom övrig offent-

med sina tidskrifter och konferensrapporter lik-

Elektroniska fulltexttidskrifter
över Chalmers-nätet 4300

lig verksamhet och inom näringslivet, liksom till

som från dagstidningsarkiven). Man kan grovt

allmänheten.

uppskatta den totala användningen för år 2000 till

Elektroniska databaser
över Chalmers-nätet 113

Chalmers Bibliotek följer den tekniska utveck-

150 000-200 000 nedladdade artiklar. Lägger man

Nedladdade
fulltextartiklar >150 000

lingen för att, på basis av en effektiv och professio-

till detta de uppskattningsvis 60 000 artiklar som

Sökningar i
databaser >350 000

nell biblioteksservice, erbjuda ett välavvägt och

lokalt kopierats ur bibliotekets papperstidskrifter,

slagkraftigt utbud av tidskrifter och böcker, i digi-

bekräftar det att de dyra vetenskapliga tidskrifter-

tal form eller som tryckt material, inom Chalmers

na verkligen används i betydande omfattning i

ämnesområden.

högskolans forskning och undervisning.

Antal anställda 70

Statistiken visar också att tidskrifterna utanför
Chalmers kärnområden, t ex inom ekonomi och
tillämpad medicin, har en glädjande stor användning. En jämförelse av fulltextnedladdningar från
fyra stora baser (ACS, EBSCO, AP-Ideal, och IoP)
under perioderna januari- juni 1999 respektive
2000 visar en ökning med 50%.
Den stora användningen beror säkerligen
främst på tillgängligheten vid arbetsplatsen dygnet
runt, liksom på kvaliteten i utskrifterna av det elektroniska materialet. En starkt bidragande orsak
torde även vara kraften och variationen i sökmöjligheterna: allt från direkta ingångar via innehållsförteckningar till avancerade sökningar i bibliografiska databaser, ofta utifrån ofullständiga underlag och via ”intelligenta” gränssnitt. Dessa erbjuder numera ofta direkt länkning från sökresulBåde virtuellt och traditionellt bibliotek

tatet till den fullständiga texten i originalartikeln,

Chalmers Bibliotek bygger sedan flera år upp ett

och kanske även vidare direkt länkning till önska-

virtuellt bibliotek, som är åtkomligt genom biblio-

de originalartiklar i denna artikels referenslista.

tekets hemsida (www.lib.chalmers.se). Strävan är
att göra så mycket som möjligt av biblioteksfunk-

Sänkta tidskriftskostnader

tionerna tillgängliga vid varje arbetsplats på chal-

Denna ovan beskrivna utvecklingen har medfört

mersområdet via högskolans datanät. Hemsidan

att många institutioner vid högskolan nu förlitar sig

och det virtuella biblioteket kan nås av alla via

på tillgängligheten i det virtuella biblioteket och

Internet, medan innehållet i många av de kommer-

därför har kunnat säga upp prenumerationer på

siella databaserna av licensskäl är åtkomligt enbart

tidskrifter i pappersform, vilket medför väsentligt

från datorer anslutna till chalmersnätet.

sänkta tidskriftskostnader för Chalmers som

Det virtuella biblioteket kompletteras med effektiv biblioteksservice i de traditionella, centrala
bibliotekslokalerna med omfattande samlingar av
tryckt material.
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helhet.

◆

Chalmers Medialab
Chalmers Medialab ( CML) har regionens mest

Mentorsprogrammet i digital kreativitet, som
erbjuder resurser och handledning för studenter
och forskare, har utvecklats positivt.

kompetenta miljö för utveckling av digitala media

MADLAB (Model Aided Design) är en ny sam-

och koncentrerar sitt arbete på att skapa bred för-

manslutning mellan CML, M- och A-sektionerna,

ståelse för såväl den tekniska sidan som männis-

Föreståndare Henrik Ahlberg
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 3
Antal anställda 20
Antal poänggivande kurser 4

HDK, Innovativ design, Teknisk design samt nä-

Antal övriga kurser 11

kans roll i kommunikationsprocessen. Arbetet

ringslivet för att bygga upp kunskaper, kompe-

Handledda studenter 251

bedrivs inom områdena Digital gestaltning, VR och

tenser och materiella resurser inom design.

visualisering samt Lärande i digitala miljöer.

Ett stort arbete har lagts ned på planering av

För att stärka kunskaps- och kompetensbasen

Chalmers nya IT-program, där CMLs medverkan

har samverkan med Utbildningsvetenskap och

kommer att ligga i de högre årskurserna samt

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet

medverkan i utbildningen ”IKT och Lärande” vid

stärkts under året, bl a genom gemensamma dok-

IT-universitetet.

Examensarbeten 31
Beläggning 3D-kub 78 %
Antal besökare 874

torander och projekt. CML är också aktivt inom
den s k tredje uppgiften genom medverkan i flera

Projektverksamhet

stora, aktuella projekt i Göteborg: Vetenskapsfes-

Inom ORSEV, ett EU-projekt knutet till den i au-

tivalen, Universeum och Världskulturmuséet. Här-

gusti invigda barockorgeln i Örgryte nya kyrka, har

till kommer en stor visningsverksamhet för nä-

en rad unika möjligheter att kommunicera forsk-

ringsliv, gymnasier, universitet etc.

ningsresultat presenterats. Den virtuella modellen
har rönt stor uppmärksamhet.

Samverkan inom Chalmers

Ett nytt CFD-center har bildats med Institutio-

CML har deltagit i flera sektioners förändrings-

nen för termo- och fluiddynamik för att integrera

och utvecklingsarbete. Nya kurser inom grund- och

HPC med VR och visualisering.

forskarutbildningen har skapats liksom nya ge-

För att stimulera samarbete kring utveckling av

mensamma forskningsprojekt. Samarbete i varie-

virtuella miljöer har ”3D-Kuben” under hösten

rande omfattning finns idag med alla sektioner och

kopplats samman med motsvarande miljö vid

ökar successivt. CML har härigenom ett brett spek-

University College London.

trum av roller för idégivande och diskussion för ny
utbildning och forskning.
Lärande i digitala miljöer arbetar för att uppnå

3DWM har genom Mentorsprogrammet skapat en fritt
tillgänglig forsknings- och
utvecklingsplattform för tredimensionella användargränssnitt och augmented reality.

Samverkan med Teater- och operahögskolan
har resulterat i ett samarbete med Stanford University inom ”Software minds” och gestik.

en helhetssyn inom digitala media i undervisning-

I samarbete med NADA på KTH inom högkapa-

en. Arbetet är uppdelat i Lärandeprocesser, Läran-

citets bredbandskommunikation läggs grunden för

demiljöer samt Digitala media och design för lär-

nya realtidsapplikationer på Internet.

ande. Det Virtuella mätlabbet, ett samarbete med

CML och Högskolan för film och foto vid GU

ED-sektionen, ingick i höstterminens kursmateri-

deltar i Svenska Filminstitutets utveckling av digi-

al och uppmärksammades internationellt.

tal filmdistribution, så kallad E-bio. ◆

Digital och datorteknik och
Mätteknik är exempel på
kurser som genom LIDE fått
webbaserat stöd.

Chalmers IT- och teleservice
Konsolideringen av Chalmers gemensamma ITverksamhet har fortsatt under året. Driften har
samordnats genom att IT-avdelningen samt telematik och datanätgrupperna sammanförts i en
gemensam organisation: Chalmers IT- och Teleservice.
Supportverksamheten har utvecklats genom
införande av Chalmers Systemförvaltningsmodell.
Möjligheterna till outsourcing av PC-support har
utretts och en undersökning om en chalmersgemensam helpdesk-organisation har startat.

– KA-projektet, som syftar till att skapa
kursadministrativa verktyg för studenter och
anställda, t ex en portal med ett stort inslag av
självbetjäning för kontroll av studieresultat
etc.

Föreståndare
Jan-Martin Löwendahl
Antal anställda 45

– IT-plan, ett projekt för att beskriva och
implementera hur Chalmers beställer,
genomför och förvaltar sitt IT-stöd. Arbetet
under 2000 har bl a rört övergripande
processkartläggning samt etablering av
IT-beredning, sektions IT-chefer och
IT-chefsring. ◆

Utvecklingsarbetet har haft speciellt fokus på
att kartlägga och försöka styra de stigande IT-kostnaderna. Andra tunga utvecklingsprojekt har varit:
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Människor på Chalmers
Personal

Den 31 december 2000 uppgick antalet anställda

Utveckling av prefektrollen

på Chalmers till 2 595 personer, vilket omräknat till

Prefektens uppgift är att vara ledare för en institu-

heltidstjänster motsvarar 2 490. Därav har Chal-

tions aktiviteter. Förändringar i omvärld och verk-

mers Lindholmen 170 anställda, eller 165 omräk-

samhet påverkar prefektens roll och uppgifter. För

nat till heltidstjänster. Dessutom tillkommer dot-

att undersöka prefektskapets ändrade förutsätt-

terbolaget Chalmersfastigheter med 14 anställda.

ningar och ompröva innehållet i prefektuppdraget

Antalet anställda uttryckt i heltidstjänster är i stort

fördes under vintern och våren samtal mellan

sett oförändrat jämfört med 1999. En liten ökning

grupper av prefekter och rektor. Under hösten

har skett inom följande kategorier: professorer 9 st,

fortsatte samtalen och i samråd med dekanerna

docenter 10 st och forskarassistenter 10 st. Av samt-

fastställdes ett ledningsuppdrag på institutions-

liga anställda är 32 % kvinnor. Den undervisande

nivå.

och forskande personalen utgör 64 % av det tota-

Prefektrollen ställer krav på såväl strategisk

la antalet anställda. Andelen kvinnliga doktoran-

som social och administrativ förmåga. Olika utbild-

der har ökat med 15 % och uppgår till 194.

ningsprogram kring personalfrågor, ekonomifrå-

Under året har ett erbjudande om avtalspensi-

gor och social kommunikation har under året ut-

on med möjlighet att välja olika avgångstidpunkt

vecklats och genomförts. Handlednings- och erfa-

lämnats till anställda som är 60 år och äldre. Erbju-

renhetsgrupper för att stödja nätverk och utveck-

dandet omfattade 153 personer, varav 60 lärare. Av

la ledarskapet bland prefekter och kompetenscen-

de 76 personer som har accepterat erbjudandet är

terföreståndare har också anordnats.

31 lärare.

Rekrytering internationellt

Ledningsutveckling
inom forskningen

Chalmers intention är att öka de

De komplexa frågeställningar som kännetecknar

internationella kontakterna inom

många aktuella forskningsprojekt ökar kraven på

alla högskolans områden för att

samverkan över olika discipliner och organisa-

bredda rekryteringsbasen för lära-

tionsgränser samt aktualiserar behovet av organi-

re och forskare med hänsyn till sats-

satorisk och social kompetens. Ett projektlednings-

ningar på nya vetenskapsområden

program har tagits fram och genomförts. Program-

och ersättningsbehovet p g a den

met syftar till att öka professionalismen hos Chal-

nuvarande åldersstrukturen på lä-

mers många forskningsprojektledare genom re-

rare och forskare. En professor, sex

flektion kring vad ledning av forskningsprojekt

docenter/universitetslektorer, fem

innebär och genom att ge inblick i hur instrument

forskarassistenter och 31 doktoran-

och verktyg för projektledning kan anpassas och

der har rekryterats från utlandet

användas i akademiska sammanhang.

under året.

Samtalen kring forskningsorganisering har fortsatt, bl a för att identifiera och belysa kritiska frå-

Ny annonseringspolicy

gor i skärningspunkten mellan såväl program och

Platsannonsering i dagspressen har under året

centrumbildningar som mellan linjeorganisation

gjorts i betydligt mindre omfattning än tidigare.

och institutionsverksamhet.

En ny annonseringspolicy har börjat tillämpas.

Som ett led i den pågående verksamhetsutveck-

Annonserna i dagspressen är kortare och vill man

lingen har även andra ”skräddarsydda” ledar- och

ha mer utförlig information kan man hitta den

teamutvecklingsprogram organiserats på flera sek-

under lediga tjänster på Chalmers hemsida på In-

tioner.

ternet. Ibland används enbart olika Internet-medier eller facktidskrifter som annonsorgan.
För att finna lämpliga kandidater till befatt-

Utveckling av teknisk och
administrativ personal

ningarna söker Chalmers regelmässigt även utom-

Administrativ och teknisk personal vid flera sek-

lands. Fortfarande är det svårigheter inom vissa

tioner har deltagit i utbildning i engelska. Den

områden att få tillräckligt antal sökande till dok-

administrativa personalen har även utbildats i att

torandbefattningar.

utforma och lägga in hemsidor i webbaserade interna informationssystem.
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Kvalitet, allmänt
Efter högskoleverkets utvärdering av Chalmers
kvalitetsarbete 1998 och en följande intern diskussion fanns inför år 2000 ett färdigt förslag till kvalitetsprogram. Programmets grundprincip är att
det skall etableras en kultur av ständiga förbättringar med utgångspunkt från de mål, strategier
och uppdrag som gäller för Chalmers olika verksamheter. Tidigt under året stod det klart att programmet behövde ytterligare förankras och förfinas innan det kunde antas, varför kvalitetsarbetet
fokuserades på inventering av redan existerande

använda all tillgänglig information om verksamhe-

förbättringsarbete samt en serie av föredrag vid

ten för att följa dess utveckling och vidta åtgärder

högskolans ledningsgrupps möten. Dessa två kom-

för dess förbättring. Chalmers kvalitetsarbete kon-

ponenter utgjorde Chalmers kvalitetsprogram för

centreras på hur verksamhetsuppföljning och verk-

år 2000. Principerna för kvalitetsarbetet slogs fast

samhetsutveckling sker.

i den kvalitetspolicy som antogs i december. Där-

En av de punkter som tydligast framhålls i den

med var grunden lagd för ett mera omfattande

utvärdering av Chalmers kvalitetsarbete som ge-

kvalitetsprogram för 2001.

nomfördes 1998 var att verksamheten skulle pro-

Den kvalitetspolicy som antogs under 2000 ang-

cessorienteras i större utsträckning. För Chalmers

er tydligt att kvalitetsfrågorna skall hanteras inte-

huvuduppgifter råder, trots omfattande interna

grerat i verksamheten och dess utveckling. De kri-

diskussioner och framgångsrika försök inom del-

terier som gäller för uppföljning av verksamheten

områden, fortfarande oklarhet om hur en proces-

används därför också som kvalitetsindikatorer.

syn skall kunna etableras.

Dessa kan utgöras av kvantifierbara resultat, eko-

Tidigare genomförda utvärderingar av arkitekt-

nomisk uppföljning och ökad jämställdhet, men

och civilingenjörsprogram används i omläggningar

även värden och resultat som kan vara svårare att

och förbättringar av programmen. Utvärderingar-

kvantifiera. I en kultur av ständiga förbättringar

na utgör därmed viktiga bakgrundsdokument för

förutsätts verksamhetsföreträdare på olika nivåer

det fortlöpande utvecklingsarbetet.

Personalförändringar

1997

Professorer
Bitr professorer

1998

1999

◆

Personalens åldersfördelning

Totalt (Antal kvinnor)

Antal
2000

100

50

Kvinnor

0

Män

50

60-68
55-59
45-54
35-44
20-34
100

130 (9)
104 (5)
56 (2)

46 (3)

Eva Ljungqviststipendiet
Ett stipendium som utlyses
varje år sedan 1990 är Eva
Ljungqviststipendiet som har
till ändamål att föra hennes
arbete vidare. Det riktar sig till
kvinnliga anställda, företrädesvis med administrativa
och tekniska arbetsuppgifter,
för att främja deras utveckling
t ex genom deltagande i
utbildning eller studieresa.
Till 2000 års stipendiater har
utsetts: Zvezda Saoska vid
centrala administrationen,
Maria Liritsi vid vaktmästeriet
på K-sektionen, Malin André
vid Avdelningen för tillämpad
fysik, Marie Iwanow vid Asektionen och Kate Larsson
vid Avdelningen för
experimentell fysik.
(Digitalfoto A-K Nordin)

Antal anställda (heltidsekvivalenter) fördelat på
personalkategorier, år 1997
till 2000, samt åldersfördelningen på män och kvinnor
för resp personalkategorier
under år 2000.
1

Docenter
Universitetslektorer

Forskarassistenter

En omfördelning av kategorien ”Annan undervisande
och forskande personal” har
medfört att grupperna Teknisk
personal och Administrativ
personal har ökat med
21 resp 36 heltidstjänster.

113 (13)
87 (4)
117 (15)

111 (11)

110 (28)
86 (19)

Tekniklektorer

43 (3)

52 (4)

Universitetsadjunkter

32 (8)

36 (6)

Annan undervisande
& forskande personal

296 (45)

245 (49) 1
458 (117) 1

Teknisk personal
404 (115)
Adminstrativ
personal

445 (359)

1

392 (335)
728 (194)

Doktorander
170

647 (150)
Totalt antal anställda
(därav kvinnor)

2248
(698)

2323
(717)

2482
(770)

2490
(796)

489

796

1694
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Nya professorer
Alf-Erik Almstedt
Utnämnd den 1 januari 2000 till professor i
flerfasströmning
vid Sektionen för maskin- och farkostteknik.

Alf-Erik
Almstedt

Christian Azar
Utnämnd den 1 september 2000 till professor i
bärkraftig energi- och materialomsättning
vid Sektionen för fysik och teknisk fysik.

Christian

Foto Trons.

Ulf Janson

Azar

Claes Caldenby
Utnämnd den 1 oktober 2000 till professor i
arkitekturens teori och historia
vid Sektionen för arkitektur.

Hans
Johanness
o

Peter

Paul Gatenholm
Utnämnd den 1 november 2000 till professor i
biopolymerteknologi
vid Sektionen för kemi.

n

Dybjer

William George
Utnämnd den 5 september 2000 till professor i
turbulens
vid Sektionen för maskin- och farkostteknik.

Ulf Janson
Utnämnd den 1 april 2000 till professor i
form och teknik
vid Sektionen för arkitektur.

Mats on
s
Johans

Claes Caldenby

Hans Johannesson
Utnämnd den 1 juni 2000 till professor i
maskinkonstruktion
vid Sektionen för maskin- och farkostteknik.

Mats Johansson
Utnämnd den 1 juni 2000 till professor i
logistik
vid Sektionen för teknikens ekonomi och organisation.

Sven Lars
son
Paul
o lm
h
n
te
Ga

Sven Larsson
Utnämnd den 1 juli 2000 till professor i
teoretisk kemi
vid Sektionen för kemi.

Kenth
Lumsden

William G
eorge
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Peter Dybjer
Utnämnd den 1 december 2000 till professor i
datalogi
vid Sektionen för matematik och datavetenskap.

Kenth Lumsden
Utnämnd den 1 juni 2000 till professor i
integrerade transportsystem
vid Sektionen för teknikens ekonomi och organisation.

ny kunskap
Fredrik Lund
Utnämnd den 1 januari 2000 till konstnärlig professor i
formlära
vid Sektionen för arkitektur.

Lennart Löfdahl
Utnämnd den 1 januari 2000 till professor i
strömningsmekanik
vid Sektionen för maskin- och farkostteknik.

Donal Murtagh
Utnämnd den 1 november 2000 till professor i
global miljömätteknik
vid Sektionen för elektro- och datorteknik.

Owe Orwa
r

nd
Fredrik Lu

Claes Niklasson
Utnämnd den 1 juli 2000 till professor i
kemisk reaktionsteknik
vid Sektionen för kemi.

Peter Olsson
Utnämnd den 1 april 2000 till professor i
mekanik
vid Sektionen för maskin- och farkostteknik.

Jan Smith

Lennart Lö
fdahl

Owe Orwar
Utnämnd den 1 september 2000 till professor i
biofysikalisk kemi
vid Sektionen för kemi.

Jan Smith
Utnämnd den 1 december 2000 till professor i
datalogi
vid Sektionen för matematik och datavetenskap.

Anne-Mari
e
Tillman

Donal

Murta

gh

Anne-Marie Tillman
Utnämnd den 1 september 2000 till professor i
miljösystemteknik
vid Sektionen för väg- och vattenbyggnad och
Sektionen för miljövetenskap.

Göran Wendin
Utnämnd den 1 juli 2000 till professor i
teoretisk fysik
vid Sektionen för fysik och teknisk fysik.

Göran

Mer information på

in

Claes Niklasson

Rolf Wolff

Rolf Wolff
Utnämnd den 1 juni 2000 till professor i
miljömanagement
vid Sektionen för väg- och vattenbyggnad.

Herbert Zirath
Utnämnd den 1 juni 2000 till professor i
höghastighetselektronik
vid Sektionen för elektro- och datorteknik.

Wend

n
Peter Olsso
Herbert
Zirath

http://www.chalmers.se/HyperText/NyaProf-S.html
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Jämställdhets
arbete

Högskolans ledningsgrupp har i seminarieform
ökat sitt kunnande om jämställdhetens villkor och
sin medvetenhet om hur manlig normering kan ta
sig uttryck i vardagen. På uppdrag av högskolans
ledningsgrupp har också sektionernas ledningsgrupper tillsammans med jämställdhets- och ar-

Olikhet likt Chalmers ?

betsmiljöombud genomgått samma process. En

Media har under året bevakat Chalmers ur jäm-

inventering av sektionernas jämställdhetsplaner

ställdhetsperspektiv. Upprinnelsen var en kritisk

visade bland annat att en del sektioner ännu inte

debattartikel i Göteborgs-Posten författad av en

hade formulerat några mål.

teknolog. Underliggande attityder och värdering-

Jämställdhetsfrågorna har efter dessa debatter

ar i organisationen har diskuterats och debatterats,

förhoppningsvis på allvar börjat beaktas i det dag-

traditioner har ifrågasatts både i media och internt.

liga arbetet.

Debatten har bidragit till att jämställdhetsarbetet på Chalmers har intensifierats och att dessa frå-

Mentorprogram

gor förts upp på dagordningen. I Chalmers av tra-

Sedan några år har Chalmers drivit ett mentorpro-

dition manligt dominerade organisation har det

gram för kvinnliga doktorander. Under år 2000 har

inom flera områden saknats medvetenhet och in-

även ett program för manliga doktorander startats.

sikt i hur manliga normer omedvetet styr villkoren

De båda programmen drivs parallellt, men med

i organisationen, liksom i samhället för övrigt.

några gemensamma träffar under året.

Matnyttig debatt
En lunch på Chalmers restaurang blir ofta vederkvickande, såväl

mande, men när Holger påstår att det är teknologerna och delar av deras

andligen som lekamligen. Debattglada, tänkande och starka individer

kultur som är det stora problemet, då höjer Helena rösten: ”Och hur

möts för en stund för att sedan gå var och en till sitt. Under den här

konstruktiv blir debatten om jag påstår att det är högskolan som är pro-

timman var vi sex runt bordet – Helena Johansson från student-

blemet? Just nu skyller alla på alla och det enda jag får hålla på med i

kårens sociala utskott; Holger Broman, dekanus för ED-sektionen;

kårstyrelsen är brandkårsutryckningar. Jag har tagit mig rollen som bitch-

Ann-Sofie Sandberg, professor, prodekanus på Kemi och ledamot av

feminist på heltid för att vi på vårt plan skall kunna driva frågan vidare”,

Chalmers högskolestyrelse; Bruno Rudström, socionom och bl a

suckar Helena och uppmanar gänget, som nu hunnit till kaffet, att vara

utvecklingsansvarig för Chalmers jämställdhetsarbete; Gunnar Gus-

stolta över att Chalmers vågat erkänna att man har ett jämställdhets-

tafson, dekanus för V-sektionen och så jag, Chalmers informationsdi-

problem.

rektör, lyssnare och skribent – och vi kom att tala om jämställdheten

Ann-Sofie påminner om att det faktiskt var en student som fick debatten

på Chalmers.

att blossa upp. Studenterna reste sig äntligen, och vad hände? Jo, hög-

Under stora delar av år 2000 pågick en debatt i media om ’grabbig-

skolan tog tag i mediadebatten och fortsatte den på hemmaplan. Under

heten’ på Chalmers. Den startade med ett inlägg i Göteborgs-Pos-

året anordnades flera öppna debatter och utbildningar. ”När debatten

ten av teknologen Frida Lund och fick ytterligare bränsle av några

kom i gång hade vi precis genomfört en jämställdhetsutbildning med

grabbigt studentikosa övertramp under nollningsperioden. Hur på-

samtliga dekaner”, berättar Bruno och fortsätter: ”och tack vare debatten

verkade årets debatt synen på och arbetet med jämställdheten på

kommer den utbildningen att fortsätta nedåt i hierarkin och ut i organisa-

vår högskola? ”Tack och lov för debatten, den var jätteviktig”, utbris-

tionen”. Det är Eva Mark, doktor i teoretisk filosofi och jämställdhets-

ter Ann-Sofie. Som kvinna högt upp i Chalmers hierarki är hon ofta

expert, som ska leda den utbildningen. Från och med 2001 kommer hon

ensam och, som hon säger, ända fram till debatten hamnade jäm-

att knytas till Chalmers på deltid. ”Hon behövs för insikten”, menar Bruno.

ställdhetsfrågorna alltid längst ned på agendan. ”Hur många gånger

”Chalmers är liksom många andra gamla, anrika institutioner i samhället

har jag inte mötts av ett ’ja, ja, vi ska försöka smyga in det’ när jag

byggd av män och med manliga värderingar. Det tar tid att se och inse

velat ta upp en fråga som har med jämställdhet att göra?”

vad som behöver förändras. Det är inget att skämmas för, men skam den

Mediadebatten kom att handla mycket om två föreningar, Chalmers-

som inte tar tag i jobbet!”

spexet och Teknologföreningen CS, och varför de inte är lika öppna

Arbetet väntar visserligen, men här måste det bli plats för påtår. Ingen

för kvinnor som för män? Kring lunchbordet kan man ana olika in-

verkar vilja lämna bordet utan att ha vänt diskussionen till något positivt.

ställning till detta, åtminstone till en tidplan för förändringar. Gunnar,

Alla inser att utan en miljö som välkomnar alla sorters människor är

som stolt berättar om sin första kvinnliga professor, tror inte att det

Chalmers ute i kylan. Mångfald är en konkurrensfördel. Men det handlar

hjälper att rektor pekar med hela handen, medan Holger välkomnar

om mer än så. I den ryktbara ’Chalmersandan’ ingår ett stort mått av

greppet. ”Det är det som är det nya”, menar

stolthet som kräver att man tar Helenas uppmaning på allvar: Att vara

Holger. ”På ED har vi under lång tid jobbat intensivt med frågan.

stolt över att ha insett och erkänt problemet och att fatta modet att göra

Rektors tydlighet ger de framstegsvänliga individerna i sammanhang-

något åt det. Att bli högskolan som är bäst på jämställdhet!

et extra stöd”, säger han. Så långt nickar flera kring bordet instäm-

Bodil Vesterlund Tingsby
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Arbetsmiljö & säkerhet
Förändringar på arbetsmiljöområdet

Ett annat exempel på en miljöaktivitet är det

Chalmers har under året reviderat sin arbetsmiljö-

nystartade projektet RESTOF som syftar till att

policy. I seminarieform har vi sektionsvis ökat vår

skapa incitament för att minska miljöbelastningen

kunskap om mänskliga utmattningsreaktioner och

från resorna till och från arbetet. Idéerna har va-

erfarenheterna skall ge underlag för insatser på

rit många – alltifrån rabatter på cykelhjälmar till att

detta område kommande år.

inleda diskussion med Västtrafik om kollektivtra-

Chalmers har bytt leverantör av företagshälsovård och detta har bidragit till förbättringar i reha-

fikens utformning. Under 2001 hoppas vi att flera
av förslagen skall kunna genomföras.

biliteringsarbetet.
Arbetsmiljöarbetet i samverkansgrupperna

Säkerhetssamordning

innebär att teknologarbetsmiljöombuden har fått

Säkerhetssamordning har genomförts genom att

en plattform att agera från på sektionsnivå.

identifiera säkerhetsområden och system samt hot
och risker. Ett nätverk för säkerhetsfrågor inom

Chalmers inför miljöledningssystem

Chalmers har skapats. Organisationen har förank-

De senaste åren har Chalmers gjort en kraftfull

rats hos sektionerna och nätverket kommer nu att

satsning på forskning, utbildning och tredje uppgif-

ingå som en del i Chalmers lokalservice.

ten inom miljöområdet. För att denna satsning

Rapporterade händelser inom säkerhetsområ-

skall vara trovärdig är det viktigt att vi också tar

det kommer att sammanställas. Underlaget utgör

ansvar för den direkta miljöpåverkan som Chal-

en del av åtgärdsprogrammet och riskbedömning-

mers egen verksamhet ger upphov till. I den stora

en i samband med tecknande av försäkringsavtal.

omställningen för ett långsiktigt uthålligt samhäl-

Försäkringsskyddet för koncernen Chalmers

le som pågår är det nödvändigt att alla verksamhe-

med dotterbolag har under året genomgått en

ter, stora som små, blir avsevärt resurssnålare och

omfattande revision och nytt avtal är tecknat med

samtidigt mindre miljöbelastande. Detta är en stor

försäkringsgivare.

utmaning för framtiden. En teknisk högskola som

Centralt beslut om utförande av utrymnings-

Chalmers har en given plats i en sådan omställning.

larm och brandlarm samt uppmärkning av utrym-

Med syftet att inleda omställningsarbetet har Chal-

ningsvägar har fattats och kommer att genomför-

mers tidigare antagit en miljöpolicy. För att kon-

as i samband med ny- eller ombyggnad av fastighe-

kretisera och omsätta policyn till praktiskt hand-

terna alternativt tidigare där riskerna bedöms vara

lande är vi nu på väg att anta tydliga och uppfölj-

stora.

◆

Ett effektivt scrubbersystem på det nya mikroteknologihuset förhindrar
utsläpp av sura och
hälsoskadliga ämnen.

ningsbara miljömål, med tillhörande handlingsplaner. Arbetet med att formulera miljömål har inletts
under hösten 2000 och beräknas vara klart senast
i februari 2001.
Den ”nya miljöbalken” har inneburit att Chalmers har blivit klassat som s k anmälningspliktig
verksamhet, bl a beroende på den relativt omfattande hanteringen av lösningsmedel (ca 8 ton).
Genom arbetet med att införa ett s k miljöledningssystem fångar Chalmers upp alla de krav som
miljölagstiftningen ställer och får möjlighet att vidta relevanta åtgärder.
En nyckelverksamhet för att åstadkomma verkliga miljöförbättringar är utbildning av personalen
i miljöfrågor. Under året har sammanlagt ett tiotal
utbildningstillfällen genomförts, varav två halvdagar med specialinriktning (Farligt avfall och Kemikalieregister – hur gör man?). Det långsiktiga
målet är att alla anställda vid Chalmers skall genomgå minst en halvdags miljöutbildning.
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Chalmers campus

Projekt Omform i M-huset
(överst) och Linsen som
byggts tvärs över ED-gården.

Chalmers ambition att vara en internationellt le-

Det egna ägandet

dande högskola med attraktiv verksamhet för både

Chalmers egna fastighetsbestånd uppgick vid årets

anställda och studenter kräver bl a trevliga och

slut till ca 72 000 m 2. Fastigheterna ägs och förval-

funktionella studie- och forskarmiljöer. Utveck-

tas av det helägda dotterbolaget Chalmersfastig-

lingen av Chalmers två campus – Chalmers Lind-

heter AB, som även har totalansvar för högskolans

holmen och chalmersområdet i centrala Göteborg

lokalförsörjning och lokalplanering.

– går hand i hand, med målsättningen att bidra till

Som ett led i Chalmers etablering på Norra Älv-

Göteborgs utveckling som kunskapsstad. En del i

stranden förvärvade Chalmersfastigheter i januari

den utvecklingen är att få högskoleverksamheten

ca 25 000 m 2 lokaler samt 40 000 m 2 byggrätter

mer integrerad med göteborgarna och näringslivet

för 360 mkr. Under året färdigställdes det nya hu-

genom att bl a öppna upp campus med aktiviteter

set Jupiter, omfattande ca 8 000 m 2, för Chalmers

för allmänheten samt erbjuda lokaler till företag.

Lindholmen
Det bokförda värdet av Chalmersfastigheters
fastighetsbestånd uppgick till 915 mkr vid årsskiftet. Antal anställda var 14 personer och omsättningen 322 mkr.

Renovering, om- och tillbyggnader
I januari infördes investeringsstopp för att bromsa de ökande lokalkostnaderna. Endast viktiga
lokalinvesteringar för prioriterade satsningsområden kommer att påbörjas de närmaste åren. Investeringar i egna fastigheter kommer också att prioriteras av kostnadsskäl.
Många av de byggprojekt som präglat Chalmers
de senaste åren har nu färdigställts. Det största, nya
Mikroteknologicentrum på 18 000 m 2, stod klart i
juni så när som på installationen av renrumsutrustningen. Nya lokaler för I-sektionen, totalt 14 000
m 2 i eget ägda lokaler, färdigställdes under juli.
Till- och ombyggnaden av kemihuset på totalt ca
3 500 m 2 har tillfört nya hörsalar, avancerade

Lokalkostnaden
Under året har ca 45 000

undervisningsstudios och ett café. På Norra Älvm2

ny- och ombyggda

lokaler tagits i bruk – en investering på totalt ca 725

stranden flyttade i augusti delar av Chalmers Lindholmen in i nybyggda lokaler på 8 000 m 2.

mkr. Chalmers totala lokalarea uppgick vid årets

Arbetena med det nya kårhuset och Chalmers

slut till 240 000 m 2 (195 000 m 2 ). Lokalkostnaden

nya huvudentré pågick under hela året. Inflyttning

uppgår till 281 mkr, vilket motsvarar ca 14,3 % av

beräknas ske i april 2001. Utvecklingen av ED-sek-

Chalmers totala kostnader. Investeringarna i ny-

tionens lokaler, den s k Linsen med café, bibliotek

och ombyggda lokaler medför allt högre lokalkost-

och olika studielokaler, pågår planenligt med in-

nader för verksamheten (inklusive pågående in-

flyttning 2001.

vesteringar kommer lokalkostnaden att öka med
ca 25 % till och med 2003). Effektivare lokalplane-

Yttre miljön

ring, minskad lokalanvändning samt omförhand-

Vid en undersökning av vad anställda och stude-

ling av hyror är de viktigaste sätten att hålla ned lo-

rande tyckte om campus framkom behovet av åt-

kalkostnaderna. Under året infördes bättre möjlig-

gärder för att göra den yttre miljön attraktivare

heter för verksamheterna att frånträda lokaler. Så-

och mer funktionell. Arbete med infrastruktur, fler

dana friställda lokaler kommer att hyras ut till ex-

mötesplatser och grönska kommer att prioriteras

terna företag och organisationer, vilket kommer att

de närmaste åren. ◆

bidra till att stärka samverkan mellan högskolan
och näringslivet.
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Chalmers styrelse
Chalmers tekniska högskola AB

Björn Svedberg, styrelsens ordförande, tekn dr

Solveig Lindström, kommunalråd, Göteborg

Mårten Carlsson, styrelsens vice ordförande, professor NOVA universitetet

Mauritz Sahlin, direktör

Andreas Eklöf, Studentkårens fd ordförande, Chalmers

Ann-Sofie Sandberg, professor, Chalmers

Agneta Granberg, kommunalråd, Göteborg

Jan-Eric Sundgren, rektor, professor, Chalmers

Bengt Halse, direktör, Saab AB

Krister Sutinen, forskarstuderande, Chalmers

Bert-Inge Hogsved, direktör, Hogia AB

Peter Alehammar, personalföreträdare SACO, Chalmers

Peter Jagers, professor, Chalmers

Conny Sjöström, personalföreträdare SEKO, Chalmers

Peter Keresztes, Studentkårens ordförande, teknolog, Chalmers

Bahram Atabeyli, personalföreträdare ST/ATF, Chalmers

Georg Lindberg-Bösche, suppleant, teknolog, Chalmers
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Förvaltnings
berättelse

Chalmers tekniska högskola AB, org nr: 556479-5598

Styrelsen och rektor/verkställande direktören för Chalmers teknis-

Verksamheten

ka högskola AB får härmed avge årsredovisning samt koncern-

I syfte att ge högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbildningen en tyd-

redovisning för verksamhetsåret 1 januari till och med 31 decem-

ligare identitet samt ökad självständighet har dotterbolaget Chal-

ber 2000.

mers Lindholmen högskola AB bildats. Verksamheten startade 1
juli 1999 i samband med att den tidigare bedrivna verksamheten

Information om verksamheten

inom Chalmers tekniska högskola AB, vad gäller högskoleingen-

Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) bedriver utbildning

jörs- och sjöbefälsutbildning, överfördes till Chalmers Lindholmen

och forskning. För den av svenska staten finansierade verksamhe-

högskola AB.

ten finns ett långsiktigt ramavtal mellan svenska staten, Stiftelsen

Dotterbolaget Chalmersfastigheter AB förvärvades 1 juli 1999

Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB.

från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Verksamheten för
Chalmersfastigheter med dotterbolag är att förvärva, äga, förval-

Ägarförhållanden

ta och utveckla fastigheter och byggnader, att i övrigt svara för in-

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger samtliga aktier i bola-

hyrning av lokaler främst för Chalmers tekniska högskolas räkning,

get. Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet inte avhända sig

samt att tillhandahålla tjänster och nyttigheter knutna till lokalför-

aktieinnehavet.

sörjningen för Chalmers.

Till förmån för bolaget har Stiftelsen Chalmers tekniska hög-

AB Chalmersinvest har högskolans uppdrag att inom högskole-

skola ställt ut en oåterkallelig kapitaltäckningsgaranti som vid årets

sfären i Göteborg identifiera FoU-resultat som kan komma till

ingång uppgick till 170 mkr. Inom ramen för denna garanti har

nytta i samhället i form av groddföretag med tillväxtpotential.

högskolan under året erhållit 132 mkr, i form av ett ovillkorat

Chalmersinvest medverkar vid företagens bildande, ställer initial-

aktieägartillskott. Detta innebär att kapitaltäckningsgarantin vid

finansiering till förfogande och engagerar sig tillsammans med

årets utgång uppgår till 38 mkr.

upphovsmän och entreprenörer i företagens utveckling med sikte

Stiftelsen har därutöver, i januari 2001, beslutat att till högskolan

på god värdetillväxt.

lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om 213 mkr. Detta tillskott
erhålls för att inom högskolan täcka framtida avskrivningskostna-

Översikt över resultat och ställning

der. Dessa avskrivningskostnader har sin orsak i de av Chalmers

Belopp i tkr

tidigare tillämpade redovisningsprinciperna rörande bidrag till

Nettoomsättning

1 937 137 1 835 837 1 678 369 1 548 288

anläggningstillgångar, vilka innebar att erhållna medel för förvärv
av anläggningstillgångar redovisades som en intäkt. Fr o m 1 janu-

Resultat
efter finansiella poster
Balansomslutning

– 61 685
– 52 830
5 249
389
2 739 687 1 884 661 1 290 375 1 144 750

ari 2001 tillämpar Chalmers matchningsprincipen fullt ut, vilket

Medelantal anställda

innebär att erhållna medel för förvärv av anläggningstillgångar
skuldföres i balansräkningen. Skulden löses upp i takt med de kommande avskrivningarna på tillgången ifråga.

2 515

Nettoomsättning
Belopp i tkr
Chalmers tekniska
högskola AB

Koncernen

Chalmers Lindholmen
högskola AB

162 641

I koncernen ingår moderbolaget Chalmers tekniska högskola AB

Koncernen
Chalmersfastigheter

– Chalmers Lindholmen högskola AB
– Chalmersfastigheter AB med dotterbolagen
Chalmersfastigheter Lindholmen AB samt Emils Kårhus AB

2 407

1998

1997

2 290

2 211

respektive resultat efter finansiella poster enligt följande:

brukad.

(Chalmers) samt följande dotter- och dotterdotterbolag:

1999

För de i koncernen ingående bolagen fördelar sig nettoomsättning

Det erhållna aktieägartillskottet avräknas inom ramen för den
utställda kapitaltäckningsgarantin, vilken därmed tillfullo är för-

2000

Koncernen
Chalmersinvest

2000

Resultat efter
finansiella poster

1999

2000

1999

1 767 770 1 763 724

– 82 934

– 56 372

80 884

– 88

4 458

321 739

32 562

77

220

650

500

21 261

– 1 189

Investeringar
Koncernens investeringar har under året uppgått till 839 (586) mkr.

– AB Chalmersinvest med det vilande dotterbolaget
Elsago AB

Därav utgör anläggningsfastigheter 372 (120) mkr, utrustning och

Samtliga bolag inom koncernen är helägda.

inventarier 254 (212) mkr samt pågående arbeten 212 (242) mkr.
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Likviditet och finansiering

Rörelsens kostnader

Likvida medel för koncernen uppgick vid periodens slut till 528

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 843 (1 803) mkr. Om jämförel-

(350) mkr. Finansiering har skett genom erhållet aktieägartillskott

seuppgifterna för 1999 justeras avseende Chalmers Lindholmen

132 (0) mkr samt genom ökad långfristig upplåning från koncern-

första halvåret, är ökningen av kostnaderna 102 mkr (6 %), varav

företag om 100 (180) mkr. Därutöver har finansiering skett genom

37 mkr är av teknisk natur (inklusive kostnader för avtalspensio-

kreditinstitut till ett belopp om 489 (150) mkr.

ner med 75 mkr).
Personalkostnaderna har, efter tekniska justeringar, ökat med
3 %, vilket beror på tidigare träffat löneavtal. Lokalkostnaderna
har ökat med 17 %, beroende på ökad lokalvolym. Avskrivnings-

Moder bolaget

kostnaderna har ökat med 5 %. Övriga kostnader har minskat med

Översikt över resultat och ställning

som minskar. De totala kostnaderna är 1 % lägre än budget.

Belopp i tkr
Nettoomsättning
Resultat
efter finansiella poster

2000

1999

1998

1997

1 767 770 1 763 724 1 678 019 1 548 288

varav driftsbidrag
Balansomslutning

5 %, där det främst är köpta tjänster samt IT-relaterade kostnader

– 82 934

– 56 372

– 2 455

559

0

0

0

75 000

1 697 650 1 454 905 1 283 136 1 144 580

Medelantal anställda

2 342

2 329

2 290

2 211

Rörelsens kostnader (inkl Chalmers Lindholmen tom 1999-06-30)
Belopp i mkr

2000

1999

1998

Personalkostnader

1 017

972

914

860

278
401

246
439

255
379

229
326

Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

1997

147

146

123

100

1 843

1 803

1 671

1 515

Förändrad redovisningsprincip
Högskolan har till och med 30 juni 2000 tillämpat principen att

Resultat och lönsamhet

direkt intäktsföra erhållna bidrag för anskaffning av anläggnings-

Resultatet för Chalmers uppgår, efter finansiella poster, till – 83

tillgångar. Från och med 1 juli 2000 har högskolan ändrat redovis-

(– 56) mkr, vilket motsvarar 5 % av omsättningen. Rörelseresul-

ningsprincip, innebärande att erhållna bidrag för anskaffning av an-

tatet uppgår till – 75 (– 40) mkr. Förändring av redovisningsprin-

läggningstillgångar redovisas som en skuld i balansräkningen. Skul-

cipen avseende bidrag för anskaffning av anläggningstillgångar har

den löses upp i takt med de kommande avskrivningarna på till-

inneburit en negativ resultateffekt om 41 mkr. Ändrade försäk-

gången ifråga. Motivet att ändra redovisningsprincip är att Chal-

ringstekniska grunder avseende pensioner har påverkat resultatet

mers önskar erhålla en bättre matchning mellan periodens intäk-

positivt med 16 mkr. Om hänsyn tas till dessa faktorer, skulle rö-

ter och kostnader.

relseresultatet år 2000 uppgå till – 50 mkr. Den negativa resultatutvecklingen är allvarlig, men åtgärder har under året vidtagits för
att uppnå en bättre styrning av denna.

Rörelsens intäkter
Rörelseintäkterna har under verksamhetsåret uppgått till 1 768

Rörelseresultatet för grundutbildningen uppgår till – 22 (– 49)

(1 764) mkr. Om jämförelseuppgifterna för 1999 justeras avseen-

mkr, vilket är en förbättring med 27 mkr jämfört med föregående

de Chalmers Lindholmen första halvåret, är ökningen av intäkter-

år. Förbättringen beror främst på att grundutbildningen under 1999

na 67 mkr (+ 4%). Ökningen avser främst bidrag från de offentli-

belastades med en större del av centrala kostnader än under år

ga forskningsstiftelserna (+38 mkr). Intäkter från Chalmers stiftel-

2000.

se uppgår till 259 (231) mkr, varav avsättning till avtalspensioner

Rörelseresultatet för forskning och forskarutbildning uppgår till

uppgår till 75 mkr. Statliga intäkter är oförändrade, däremot har

– 53 (9) mkr, vilket är en försämring med 62 mkr jämfört med fö-

intäkter från privata bidrags- och uppdragsgivare minskat med

regående år. Det försämrade resultatet beror på förändrad redo-

11 mkr. Den förändrade redovisningsprincipen avseende bidrag för

visningsprincip enligt ovan med 41 mkr, minskade forskningsbi-

anskaffning av anläggningstillgångar har inneburit minskade intäk-

drag från statliga och privata bidragsgivare samt på att forskning

ter med ca 41 mkr. De totala intäkterna är 2 % lägre än budget.

och forskarutbildning under 1999 belastades med en mindre del av
centrala kostnader än under år 2000.

Rörelsens intäkter (inkl Chalmers Lindholmen tom 1999-06-30)
Belopp i mkr
Departementsmedel

Finansnettot uppgår till – 8 (– 16) mkr, vilket är en förbättring

2000
699

1999
750

1998
811

1997
789

Övriga statliga bidrag
och uppdrag

339

349

323

335

under året samt på att vissa placeringar har realiserats med reali-

Bidrag/uppdrag från
företag mfl

145

159

157

122

sationsvinst.

Offentliga stiftelser
EU-bidrag

130
36

92
35

71
32

45
31

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

259

231

130

84

Övrigt
Summa intäkter

med 8 mkr jämfört med föregående år. Förbättringen beror på
ökade ränteintäkter på grund av högre genomsnittlig likviditet

160

148

154

142

1 768

1 764

1 678

1 548

Investering
Chalmers investering i utrustning och inventarier har uppgått till
213 (206) mkr. Bland större investeringar under året märks fortsatta investeringar i renrummet för mikroteknologi.
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Finansiell ställning och likviditet

Övrigt

Bolagets likvida medel inklusive finansiella placeringar uppgår vid

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.

årets slut till 467 (285) mkr. Chalmers tekniska högskola har där-

Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens fria

utöver en beviljad checkkredit om 50 mkr. Chalmers utför, enligt

vinstmedel till 19 335 tkr. För koncernen har avsättning till bund-

avtal, kapitalförvaltning för dotterbolaget AB Chalmersinvest

na reserver föreslagits med 1 000 tkr.

samt för Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum. Avtalet innebär
att högskolan för deras räkning förvaltar 44 (19,5) mkr per 31 de-

Resultatdisposition

cember 2000.

Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:

Framtida utveckling

Årets resultat

Under kommande verksamhetsår förutses en fortsatt god efterfrå-

Summa disponibla medel

gan vad gäller Chalmers utbildningsutbud och forskningsinsatser.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla

Inom ramen för det långsiktiga ramavtalet med staten sluts treåriga

medlen, 483 776 kronor överföres i ny räkning.

Ansamlad förlust (kr)

uppdragsavtal.
Tillkommande kostnader för pågående omstruktureringar inom
forskningen samt stagnerande intäktsnivåer för såväl grundutbildningen som forskningen, kommer att innebära ett ansträngt eko-

– 53 513 154
53 996 930
483 776

Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning
i övrigt per 31 december 2000 hänvisas till nedanstående resultatoch balansräkningar med tillhörande noter.

nomiskt läge under en omställningsperiod av ytterligare något år.

Miljöinformation
Högskolan har viss verksamhet, bl a hantering av organiska lösningsmedel, som innebär anmälningsplikt till Göteborgs kommun
enligt Miljöbalken.
En anmälan kommer under våren 2001 att inlämnas. Som en förberedelse inför denna anmälan, har under året, högskolan haft ett
informationsutbyte med kommunen.

Resultat räkning
Rörelsens intäkter (tkr)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not
2, 3
4

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

Koncernen _____________
2000
1999
1 937 137
1 835 837
37 957
1 146
1 975 094

5, 6
7
8
9

Summa kostnader

Moderbolaget _________
2000
1999
1 767 770
1 763 724
—
—

1 836 983

1 767 770

1 763 724

– 1 106 350 – 1 009 801
– 278 993
– 235 907
– 431 129
– 464 775
– 169 692
– 154 492
– 11 199
– 1 562

– 1 016 654
– 277 643
– 401 287
– 147 099
—

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

– 1 997 363 – 1 866 537

– 1 842 683 – 1 803 286

Rörelseresultat

– 22 269

– 29 554

– 74 913

– 39 562

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

– 821
26 869
– 65 464

0
7 909
– 31 185

—
24 918
– 32 939

—
7 185
– 23 995

– 61 685

– 52 830

– 82 934

– 56 372

—
– 4 421
279

—
0
0

4 931
0
—

0
0
—

– 65 827

– 52 830

– 78 003

– 56 372

10

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Latent skatt
ÅRETS RESULTAT
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11
23

Chalmers tekniska högskola AB
Org nr: 556479-5598

Balans räkning
TILLGÅNGAR
(tkr)
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningsfastigheter
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Pågående arbeten

Not

Moderbolaget __________
31.12.2000 31.12.1999

12

419

0

—

—

13
14
15
16

722 489
71 490
607 148
192 924

119 075
105 018
484 472
219 699

—
71 490
541 672
—

—
105 018
442 595
—

1 594 051

928 264

613 162

547 613

2 440
—
102 733
1 280

3 261
—
63 469
1 280

—
36 850
88 281
1 280

—
36 850
52 793
1 280

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

Koncernen _____________
31.12.2000 31.12.1999

18
17
19

106 453

68 010

126 411

90 923

1 700 923

996 274

739 573

638 536

1 322

1 926

1 242

1 926

80 476
165 297
1 800
5 392
70 249
274 577

101 360
74 009
0
10 553
155 360
247 727

63 756
265 169
—
9 674
26 468
212 983

98 833
142 592
—
10 553
144 443
185 766

597 791

589 009

578 050

582 187

161 643

156 110

161 643

156 110

278 008

141 342

217 142

76 146

Summa omsättningstillgångar

1 038 764

888 387

958 077

816 369

SUMMA TILLGÅNGAR

2 739 687

1 884 661

1 697 650

1 454 905

150 000
0
4 116
—

50 000
100 000
4 106
—

150 000
0
—
500

50 000
100 000

154 116

154 106

150 500

150 500

85 162
—
—
– 65 827

6 002
—
—
– 52 830

—
– 53 513
132 000
– 78 003

—
2 859
0
– 56 372

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

20

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Räntebärande placeringar

21

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
22
Bundet eget kapital
Aktiekapital (150 000/50 000 aktier à nom 1000 kr)
Inbetalt ej registrerat aktiekapital
Bundna reserver
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital / ansamlad förlust
Fria reserver
Balanserat resultat
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Summa fritt eget kapital / ansamlad förlust
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Skulder
Långfristiga skulder
Låneskulder
Skuld till koncernföretag
Latent skatt

23

25

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

500

19 335

– 46 828

484

– 53 513

173 451

107 278

150 984

96 987

—

—

0

4 931

627 491

597 225

601 662

574 132

654 918
280 000
1 102

165 897
180 000
1 381

—
—
—

—
—
—

936 020

347 278

—

—

103 674
15 540
173 377
710 134

111 103
9 988
111 547
600 242

63 044
56 371
163 658
661 931

86 872
32 980
107 873
551 130

1 002 725

832 880

945 004

778 855

2 739 687

1 884 661

1 697 650

1 454 905

373 200
12 254

1 907
12 209

Inga
78 838

Inga
50 757

24

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

Chalmers tekniska högskola AB
Org nr: 556479-5598

26
27
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Kassaflödes analys
Den löpande verksamheten (tkr)
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt

Koncernen _____________
2000
1999
– 61 685
– 52 830
202 583
211 999
– 4 421
0

Moderbolaget __________
2000
1999
– 82 934
– 56 372
174 722
166 796
0
0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

136 477

159 169

91 788

110 424

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

604
0
– 8 782
169 846

260
5 566
0
134 223

684
4 137
—
166 149

260
10 628
—
64 837

Kassaflöde från den löpande verksamheten

298 145

299 218

262 758

186 149

Investeringsverksamheten
Investeringar i goodwill
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
Ökning av långfristiga placeringar

– 500
– 371 982
– 11
– 253 583
—
—
– 211 628
– 1 330
– 2 446

0
– 119 926
– 10 896
– 212 119
—
—
– 242 295
– 980
– 2 755

–
—
— 11
– 213 243
513
0
—
—
—

–
—
— 10 896
– 206 379
39 200
– 31 000
—
—
—

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 841 480

– 588 971

– 212 741

– 209 075

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Aktieägartillskott
Upptagna lån

0
132 000
589 021

145 000
0
330 897

0
132 000
—

145 000
0
—

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

721 021

475 897

132 000

145 000

Årets kassaflöde

177 686

186 144

182 017

122 074

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

349 831
527 517

163 687
349 831

284 635
466 652

162 561
284 635

Chalmers tekniska högskola AB
Org nr: 556479-5598

Noter
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
13) 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
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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 264,4 respektive 51,2 mkr.
I följande noter anges belopp i tkr om inte annat anges.

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 2000, föregående verksamhetsår 1999 inom
parentes:
Onsala rymdobservatorium
Submillimetre Telescope
Summa

Intäkter

Kostnader

Resultat

16 946

19 113

– 2 167

(15 283)

(16 118)

(– 835)

4 202

3 289

913

(5 396)

(5 277)

(119)

21 148

22 402

– 1 254

(20 679)

(21 395)

(– 716)

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 2000, föregående verksamhetsår 1999 inom parentes:
Intäkter
inkl fin. intäkter
Grundutbildning
Uppdragsutbildning

Kostnader
Resultat
inkl fin. kostnader efter fin. poster

480 568

502 554

– 21 986

(511 519)

(566 419)

(– 54 900)

8 177

10 549

(11 471)

(11 677)

(– 206)

Forskning och forskarutbildn. 1 224 763

1 282 048

– 57 285

(1 175 230)

(1 176 752)

(– 1 522)

79 179

80 470

– 1 291

Uppdragsforskning
Summa

– 2 372

(72 689)

(72 433)

(256)

1 792 687

1 875 621

– 82 934

(1 770 909)

(1 827 281)

(– 56 372)

Löner och andra ersättningar fördelad mellan
styrelseledamöter och anställda:
2000

Moderbolaget
varav tantiem o.d

1 643

varav tantiem o.d

862

varav tantiem o.d

50 780

3 784

varav tantiem o.d

4 672

7 637

varav tantiem o.d

873

23 246

508

1 577

(0)

123

(0)

Koncernen totalt

Övriga
anställda
649 365

(0)

(0)

AB Chalmersinvest

1999
Styrelse
och VD
1 345
(0)

(0)

Chalmersfastigheter AB

Not 7

Övriga
anställda
662 264

(0)

Chalmers Lindholmen
högskola AB

228

0

(63)

717 839

(0)

2 954

674 188

(63)

Arvoden och ersättningar till revisorer
2000

Koncernen
1999

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

910
1 419

785
2 129

719
1 405

600
2 080

RRV
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

253
0

229
0

253
0

229
0

581

58

570

0

Intäkter och kostnader uppgår till 41 485 tkr för verksamhet vid Chalmers
avseende Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
Av beloppet utgör grundutbildning 32 789 tkr och forskning och forskarutbildning 8 696 tkr.

Ernst & Young AB

Not 4

Övriga rörelseintäkter
Intäkter från anläggningstillgångar som är engagemang 37 957 (1 146) tkr.

Styrelse
och VD
1 348

Moderbolaget
2000
1999

Övriga revisorer

Not 5

Antal
anställda

2000
Varav
kvinnor

Antal
anställda

1999
Varav
kvinnor

2 342
158

32 %
24 %

2 329
73

31 %
20 %

Chalmersfastigheter AB

13

38 %

5

28 %

AB Chalmersinvest

1,5

33 %

0

0%

Koncernen totalt

2 515

32 %

2 407

31 %

Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och
baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd.

1999

Avskrivningar på investering i lokalanpassning följer den skattemässigt högst
tillåtna avskrivningssatsen.
Följande procentsatser/avskrivningstid används:

Medelantalet anställda

Moderbolaget
Chalmers Lindholmen högskola AB

Not 6

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2000
Löner &
andra ers.
663 600

Moderbolaget
varav pensionskostnader

1

Chalmers Lindholmen
högskola AB
varav pensionskostnader
varav pensionskostnader

52 400

varav pensionskostnader

Koncernen totalt
varav pensionskostnader

Sociala
kostnader
294 500

22 400

(79 800)

24 100

(5 200)

5 500
3

AB Chalmersinvest

Löner &
andra ers.
650 700

(132 100)

2

Chalmersfastigheter AB

Sociala
kostnader
350 600

3 200

2 100

1 600

725 400

377 800

4

Avskrivningar

%

År

Dyrbar vetenskaplig utrustning 6,6-10

Anläggningstillgång

10-15

Laboratorieutrustning

12 400
(4 200)

Kontorsutrustning

5
10
3

10-33,3

3-10

20

5

Transportmedel

(300)

AV-utrustning
Möbler och inredning

20
10-20

5
5-10

Övrigt

75

677 100

308 075

(180)

(0)
(84 300)

För moderbolaget ingår i posten sociala kostnader för år 2000, kostnader för
avtalspension om 75 mkr.
1

10-20

5-10

Byggnadsinventarier

10

10

Investering i lokalanpassning
Byggnader

5
1,5

20
67

5

20

20

5

Markanläggningar

Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD följer dessa samma pensionsplan som för övriga anställda i bolaget. För all personal är pensionskostnaden
relaterad till lönen. Vid uppsägning från högskolans sida äger VD rätt att
återgå till sin tjänst som professor vid Chalmers och då under en tid av
24 mån uppbära ersättning motsvarande slutlön som VD/rektor. Vid uppsägning från VD:s sida utgår 12 månaders lön som dock avräknas mot
ersättning från annan arbetsgivare.
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.

Goodwill

3 Vad gäller pensionsförmåner för bolagets VD följer dessa samma
pensionsplan som för övriga anställda i bolaget. VD:s anställningsavtal
innehåller ett åtagande om avgångsvederlag under två år, med avräkning
mot ersättning från annan arbetsgivare.

Byggnader

4

Moderbolaget

VD:s anställningsavtal innehåller ett åtagande om avgångsvederlag
innebärande 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.

20
10
33,3

1 100

200

(138 480)

Not 8

Tillgångar vars syfte är att stadigvarande utnyttjas i verksamheten och som har
ett anskaffningsvärde som överstiger 10 tkr samt en ekonomisk livslängd som
är tre år eller längre definieras som anläggningstillgång.

Verkstadsutrustning
Datorutrustning

(1 000)

3 900

Andra uppdrag

Skattemässigt skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.
Avskrivningarnas fördelning:
Koncernen
Goodwill

2000

1999

81

0

Utrustning anskaffad före 930701

8 064

9 889

Utrustning anskaffad efter 930701
Lokalanpassning

150 553
4 023

139 518
4 234

6 885

848

Markanläggningar
Summa

Utrustning anskaffad före 930701
Utrustning anskaffad efter 930701
Lokalanpassning
Summa

86

3

169 692

154 492

8 064
135 012

9 861
131 458

4 023

4 234

147 099

145 553

61

Not 9

Not 15

Övriga rörelsekostnader

Utrustning och inventarier

Kostnader för anläggningstillgångar som är engagemang 11 199 (1 562) tkr.

Koncernen
Utrustning och inventarier anskaffade före 930701

Not 10

Ingående anskaffningsvärde

Räntekostnader och liknande poster

Räntedelen av årets pensionskostnad
Koncernen
Moderbolaget

2000

1999

25 682
24 692

21 379
20 986

Omstrukturering inom koncernen
Försäljningar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 11

Bokslutsdispositioner

Ingående avskrivningar

Upplösning av periodiseringsfond 4 931 (0) tkr.

Not 12

Goodwill

Omstrukturering inom koncernen
2000

1999

172 872

176 760

– 138 958 – 150 037
2 692

0
0

– 8 064

– 9 889

0
0
0

Årets avskrivningar

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

0
– 81

0
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 81

0

419

0

2000

1999

Investering i anläggningsfastigheter

0
– 20 818

20 818
150

0

Anläggningsfastigheter

0

– 428
– 697

697
0

500
500

Not 13

– 2 763

428

Årets investering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvärde

1999
197 578

Försäljningar
Utrangeringar
Omföringar

Ingående anskaffningsvärde

2000
176 760

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 143 205 – 138 958
29 667

37 802

Utrustning och inventarier anskaffade efter 930701
Ingående anskaffningsvärde

893 365

687 742

Årets investering

253 583

212 199

Omföring från lokalanpassning

29 516

10 158

Försäljningar
Utrangeringar

– 1 306
– 8 201

0
– 16 496

Ingående anskaffningsvärde

120 427

0

2 675

– 238

Årets investering
Omklassificering

371 982
238 403

120 427
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 169 632

893 365

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

730 812

120 427

Ingående avskrivningar

– 446 695 – 328 855

Ingående avskrivningar

– 1 352

0

Årets avskrivningar

– 6 971

– 1 352

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 8 323
722 489

– 1 352
119 075

Skattemässigt restvärde

715 250

118 227

Not 14

Investering i lokalanpassning
Investering i lokalanpassning före 930701

2000

1999

Ingående anskaffningsvärde

3 990

4 573

0

– 583

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 990

3 990

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 770
– 108

– 459
– 311

Utrangeringar

Justering av planmässig avskrivning

Omstrukturering inom koncernen

Försäljningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Omstrukturering inom koncernen
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Summa utgående planenligt restvärde
Moderbolaget
Utrustning och inventarier anskaffade före 930701
Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

151

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 727

– 770

Utgående planenligt restvärde

3 263

3 220

81 421

95 085

Omföring till utrustning och inventarier

0

– 10 158

Utrangeringar

0

– 3 506

Utgående planenligt restvärde

Årets investering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11
81 432

0
81 421

Utrustning och inventarier anskaffade efter 930701

Ingående pågående nyanläggning
Årets investering

29 516
0

18 620
10 896

Investering i lokalanpassning efter 930701
Ingående anskaffningsvärde

Omföring till utrustning och inventarier
Utgående pågående nyanläggning

– 29 516

0

0

29 516

Ingående avskrivningar

– 9 139

– 6 217

Årets avskrivningar
Utrangeringar

– 4 066
0

– 3 923
1 001

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar

938
6 757

0
16 450

– 150 553 – 139 518
– 2 598

5 228

– 592 151 – 446 695
577 481
446 670
607 148

484 472

2000

1999

173 997

197 578

– 428

– 2 763

– 697
172 872

– 20 818
173 997

– 136 268 – 150 037

Försäljningar

428

2 662

Utrangeringar

697

20 818

2
– 8 064

150
– 9 861

Omföringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 143 205 – 136 268
29 667

37 729

2000

1999

Ingående anskaffningsvärde

807 590

687 742

Årets investering
Omföring från lokalanpassning

213 243
29 516

206 378
10 158

Försäljningar

– 1 070

– 80 288

Utrangeringar

– 5 080

– 16 400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 044 199

807 590

Ingående avskrivningar
Försäljningar

– 402 724 – 328 855
840
41 189

– 13 205

– 9 139

Utrangeringar

Utgående planenligt restvärde

68 227

101 798

Årets avskrivningar

– 135 012 – 131 458

Summa utgående planenligt restvärde

71 490

105 018

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 532 194 – 402 724
512 005
404 866

Summa utgående planenligt restvärde

62

4 702

541 672

16 400

442 595

Not 16

2000

1999

219 699
211 628

0
242 295

– 238 403

– 22 596

Radians Innova AB
Samba Sensors AB

192 924

219 699

Simtra Systems AB
Spotfire AB
Carmen Systems AB
BioInvent AB

Pågående arbeten

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering
Omklassificering
Utgående pågående arbeten

Not 17

Kapital
andel %

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört
värde

Chalmers Lindholmen högskola AB

100

100

1 000

1 000

Chalmersfastigheter AB
Chalmers Lindholmen fastigheter AB
Emils Kårhus AB
AB Chalmersinvest
Elsago AB

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

25 000
100
1 000
115 000
1 000

30 000
0
0
5 850
0

Aktier i dotterbolag

Dotter- och dotterdotterbolag

Summa

36 850

556487-9764 Göteborg

Chalmers Lindholmen fastigheter AB
Emils Kårhus AB

556579-3634 Göteborg
556566-6046 Göteborg

AB Chalmersinvest

556275-3193 Göteborg

Elsago AB

556512-5860 Göteborg

0,7 28 638
0,3 11 489

674
272

0,2

0,2

202

0,5

0,5 76 815

827

0,1
0,4

0,1
0,4

797
429

AppGate AB

0,4

0,4 10 267

385

MathCore AB

0,1

0,1

119

129

MedEikonos AB
Arexis AB

0,3
0,1

0,3
0,1

1 631
429

285
73

Mitra

0,2

0,2

534

Elektron ESI AB

Rösträttsandel %

255
3 105

214
206

Delsumma

4 493

130

Marknadsvärde
2000-12-31

Antal
aktier

Bokfört
värde

266

0

338

5 000

715

292
400

2 000
1 000

237
400

15

15

528

365

805
– 812

Hennes & Mauritz
Forskarpatent

Mic Vac AB, fd CUTCOM AB

20,0

20 000

1 881

Viktoria

– 600

Delsumma

2 440

893
1 429

258

345

Summa

183

Gambro B

22,8

638
0

3
220

ABB Ltd

28,9

281
100

29
700

Avtalsrättigheter Spotfire AB
Delsumma

28,9

Ctakt AB
21,6
21,6
Ctakt AB teckningsoptioner tom 2003-10-30 á 45 000 SEK

2,9
7,0

Avtalsrättigheter Radians Innova AB

Antal Bokfört
andelar
värde

Nedskrivning Mic Vac AB, fd CUTCOM AB

2,9
7,0

Andel i InnKap2 KB

Nanofactory Instruments AB
22,8
Nedskrivning Nanofactory Instruments AB
20,0

5 413

Likvidkonto InnovationsKapital Fond 1 AB

Aktier
Kapital
andel %

0,7
0,3

InnovationsKapital Fond 1 AB
InnovationsKapital Management i Gbg AB

556570-6636 Göteborg

Chalmersfastigheter AB

Not 18 Kapitalandelar
i intresseföretag

RösträttsAntal Bokfört
andel % andelar
värde

Övriga aktieinnehav

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Chalmers Lindholmen högskola AB

Aktier i engagemangsbolag förvaltade Kapital
av InnovationsKapital Fond 1 AB
andel %

15

1 303

1 367

19 918
8 239

20 545
8 384

Reverser
Birka Energi 0209
Birka Energi 0302

Intressebolagens organisationsnummer och säte:

Landshypotek 0309

7 820

7 996

Elektron ESI AB

556560-9426 Göteborg

Landshypotek 0209

19 918

20 721

Nanofactory Instruments AB
Mic Vac AB, fd CUTCOM AB

556567-0139 Göteborg
556578-8501 Göteborg

Vasakronan 0210
Stadshypotek 0312

5 539
17 818

5 711
18 609

Ctakt AB

556583-5294 Göteborg

Telia 0603

4 791

4 948

Delsumma

84 043

86 914

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

Totalt

Aktier i engagemangsbolag
under egen förvaltning

Moderbolaget

Not 19

Kapital
andel %

Samba Sensors AB

RösträttsAntal Bokfört
andel % andelar
värde

Aktier

Marknadsvärde
2000-12-31

Antal
aktier

Bokfört
värde

258
338

266
5 000

0
715

3,2

3,2 79 500

2,4

– 1 942
2,4 112 825
4 421

Hennes & Mauritz

292

2 000

237

Q-Sense AB

2,6

2,6 53 500

954

Forskarpatent

400

1 000

400

LightUp Technologies AB
Textile Solutions AB

3,9
5,6

3,9
78
5,6 147 450

468
585

Viktoria
Delsumma

15
1 303

15

15
1 367

NetGuide Scandinavia AB

6,0

6,0 14 400

Nedskrivning Samba Sensors AB
Radians Innova AB
Nedskrivning Radians Innova AB

– 1 501

MedEikonos AB
15,7
MedEikonos AB teckningsopt. tom 2001-12-31 á 280 kr

150

Reverser
Birka Energi 0209

19 918

20 545

15,7 34 500
10 000

555
0

Birka Energi 0302

8 239

8 384

680

0

7 820
19 918

7 996
20 721

MedEikonos AB köpopt. tom 2001-12-31 á 120 kr
12,3

12,3

504

Delsumma
Noterade aktier
ADC Telecom
Nedskrivning
Delsumma

ABB Ltd
Gambro B

109

NetGuide Scandinavia konvertibler

Eutech Medical AB

2 389

102 733

750
6 938

Marknadsvärde 2000-12-31
1 592

7 885

2 489
– 897

Landshypotek 0309
Landshypotek 0209
Vasakronan 0210

5 539

5 711

Stadshypotek 0312

17 818

18 609

Telia 0603
Delsumma

4 791
84 043

4 948
86 914

Totalt

85 346

88 281

1 592

63

Not 20

Not 24

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2000
159 900

Koncernen
Fordran på finansiär

1999
164 100

Förutbetalda hyreskostnader

59 400

59 200

Upplupna ränteintäkter

18 200

15 700

Övriga poster
Summa

37 077
274 577

8 727
247 727

Moderbolaget
Fordran på finansiär

159 250

161 500

Långfristiga skulder

Förfallotidpunkt:
1-5 år från balansdagen

2000
604 091

1999
15 000

Senare än fem år från balansdagen

330 827

330 897

Not 25

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2000
1999
Skuld till finansiär

Upplupna ränteintäkter

18 200

Övriga poster
Summa

14 500

35 533

9 766

212 983

185 766

515 200

442 600

Semesterlöneskuld

79 000

80 100

Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter

16 400
20 300

30 600
19 600

Övriga poster
Summa

Not 21

Räntebärande placeringar

Reverser och förlagslån

Bokfört
värde

Akademiska H. 0104
Akademiska H. 0102

26 006
19 600

25 776
19 287

Birka Energi 0112

22 906

22 006

NB Räntefond

Skuld till finansiär

511 030

436 900

Semesterlöneskuld
Sociala avgifter

71 300
18 500

72 900
18 000

Löneskatt

18 200

8 100

Övriga poster

42 901

15 230

661 931

551 130

2000

1999

0
370 000

300
0

Pantsättning av aktier i
MedEikonos AB, Textile Solutions AB
och LightUp Technologies AB
för fullgörande av aktieägaravtal

1 608

1 607

Pantsättning av aktier i ADC Telecom

1 592

0

373 200

1 907

Koncernen
Aktieägartillskott

2000
950

1999
1 050

Investeringsåtaganden i
InnovationsKapital Fond 1 AB

1 031

1 464

33

33

Volvofinans 0109
Volvofinans 0108

25 893
24 898

27 187
25 522

Not 26

Volvofinans 0102

19 752

19 716

Koncernen

2 555

2 555

20 000
0

21 695
–2 134

161 643

161 643

SEB bolån 0106
Nedskrivningar
Summa

Summa

Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fria
reserver

Årets
resultat

150 000

4 106

6 002

– 52 830

10

– 52 840

52 830

Resultatdisposition
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

132 000
– 65 827
150 000

4 116

Moderbolaget
Aktiekapital Reservfond
Belopp vid årets ingång

– 65 827

Balanserat
resultat

Årets
resultat

2 859

– 56 372

Resultatdisposition

– 56 372

56 372

Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat

132 000

Belopp vid årets utgång

150 000

85 162

500

– 78 003
150 000

500

78 487

Ställda panter

Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar

Not 22

Eget kapital
Koncernen

27 300
600 200

Moderbolaget

Marknadsvärde
2000-12-31

SEB förlagslån 0103

79 234
710 134

– 78 003

Not 23

Obeskattade reserver och latent skatt
Latent skatteskuld i obeskattade reserver uppgår till 1 102 (1 381) tkr.

Summa

Not 27

Ansvarsförbindelser

Investeringsåtaganden i InnKap2 KB

231

394

Försäkringsbolaget FPG
Summa

10 042
12 254

9 301
12 209

Moderbolaget
Försäkringsbolaget FPG

9 524

8 839

Generell borgen för Chalmers Lindholmen
högskola AB (belopp per 2000-12-31
respektive 1999-12-31)

69 314

41 918

Summa

78 838

50 757

Göteborg den 19 februari 2001
Björn Svedberg

Mårten Carlsson

Ordförande

Vice ordförande

Peter Alehammar

Bahram Atabeyli

Andreas Eklöf

Agneta Granberg

Bengt Halse

Bert-Inge Hogsved

Peter Jagers

Peter Keresztes

Solveig Lindström

Mauritz Sahlin

Ann-Sofie Sandberg

Conny Sjöström

Jan-Eric Sundgren
Rektor och tillika verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 februari 2001
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Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Chalmers tekniska högskola AB

Till bolagsstämman i Chalmers tekniska högskola AB
Org.nr 556479-5598
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Chalmers
tekniska högskola AB för räkenskapsåret 2000. 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, disponerar vinsten i
moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Göteborg den 21 februari 2001
Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Stiftelsens styrelse
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, org nr: 855100-5799

Sören Mannheimer, ordförande, jur kand
Sture Allén, vice ordförande, professor
Gunilla Almgren, direktör REGAB
Leif Blomqvist, kommunalråd
Lennart Jeansson, direktör Volvo
Märta Johansson, riksdagsledamot
Marianne Nivert, VD Telia AB (ej på bild)
Sven-Åke Strandlind, utbildningssamordnare
Jan-Eric Sundgren, rektor, professor
Gunnar Gustafson, professor
Magnus Rönnmark, civilingenjör

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har till upp-

Blomqvist, Gunnar Gustafson, Lennart Jeansson,

gift att fungera som stiftelsehögskolans ägare.

Märta Johansson, Marianne Nivert, Magnus Rönn-

I ägarrollen ingår att tillsätta högskolestyrelse och

mark och Sven-Åke Strandlind samt Jan-Eric

pröva ansvar för denna. I uppdraget ingår också att

Sundgren.

vara yttersta garant för att högskolan fullgör sina

Från och med den 1 januari 2001 har professor

åtaganden mot staten och andra viktiga intressen-

Sture Allén lämnat styrelsen. Fil dr Ingrid Elam har

ter samt att främja och stimulera till en ständig

utsetts till ny styrelseledamot. Direktör Lennart

utveckling av Chalmers. Stiftelsekapitalet är den

Jeansson har utsetts till vice ordförande. Huvud-

finansiella basen för stiftelsens uppdrag.

delen av styrelsens ledamöter utses av regeringen.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Sören Mannheimer (ordförande), Sture
Allén (vice ordförande), Gunilla Almgren, Leif
66

En ledamot utses av högskolans studenter, en av
dess lärare och rektor är självskriven ledamot.

Förvaltnings
berättelse

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Org nr: 855100-5799

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola får härmed

Resultat och lönsamhet

avge årsredovisning samt koncernredovisning för verksamhetsåret

Posten ”Redovisat bokföringsmässigt resultat” består av Stiftelsens

1 januari till och med 31 december 2000.

intäkter och kostnader. Intäkterna omfattar utdelning från aktier
och avkastning från obligationer, erhållna gåvomedel samt reali-

Förvaltningsberättelse

serade kapitalvinster. Stiftelsens kostnader omfattar förvaltnings-

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola trädde i funktion den 1 juli

kostnader, kostnader för utlagda uppdrag, administrationskostna-

1994. Stiftelsens har till ändamål att som ensam ägare till Chalmers

der samt lämnade aktieägartillskott. Det redovisade bokförings-

tekniska högskola AB verka för att detta bolag bedriver utbildning

mässiga resultatet uppgår till 414 mkr (510). Av detta resultat har

och forskning på en internationellt hög nivå samt att verka för att

20 mkr avsatts i Stiftelsens gåvomedelsfond, 297 mkr i Stiftelsens

bolagets resurser utnyttjas effektivt för att uppnå detta ändamål

fria vinstregleringsfond, 87 mkr i Stiftelsens utdelningsfond samt

samt att som en uppdragsgivare till bolaget finansiera uppdrag som

10 mkr för att bevara det bundna stiftelsekapitalets reala värde.

stiftelsen bedömer vara av värde för bolaget.

För att den ekonomiska redovisningen för Stiftelsen Chalmers

Stiftelsen har utfärdat en oåterkallelig kapitaltäckningsgaran-

tekniska högskola skall bli fullständig så kompletteras resultaträk-

ti gentemot Chalmers tekniska högskola AB. Kapitaltäcknings-

ningen med den orealiserade värdeförändringen av Stiftelsens till-

garantin har under 1999 utökats från 200 mkr till 300 mkr. Garan-

gångar under posten ”Förändring av ej realiserade övervärden”.

tin har under 2000 utnyttjats med 132 mkr i samband med att Stif-

De orealiserade övervärdena har under året minskat med 691 mkr.

telsen lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till Chalmers tekniska

Dessutom realsäkras det bundna stiftelsekapitalet. I resultaträk-

högskola AB för att återställa bolagets eget kapital. Totalt har

ningen benämns utfallet ”Real ökning av eget kapital” och uppgår

garantin därmed ianspråktagits med 262,1 mkr.

till – 287 mkr (1 083).

Stiftelsen har därutöver i januari 2001 beslutat lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om 213 mkr till Chalmers tekniska hög-

Direktavkastningen uppgår till 90 mkr (92) och realisationsvinsten uppgår netto till 462 mkr (387).

skola AB för att täcka effekter vid övergång till ny redovisnings-

Avkastningen på Stiftelsens totala kapital uppgår till – 5% (38)

modell för anläggningar finansierade med bidrag. Aktieägartill-

och avkastningen på det förvaltade kapitalet uppgår till – 6% (44).

skottet avräknas inom ramen för den utställda kapitaltäcknings-

Chalmers jämförelseindex för den förvaltade portföljen uppgår för

garantin vilken därmed till fullo är förbrukad.

2000 till – 3% (35).

Vidare har Stiftelsen utfäst ett borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget Pensionsgaranti om ca 501 mkr avseende Chal-

Aktieandelen utgör 63%, penningmarknadsinstrument 29%
och likvida medel 8%.

mers tekniska högskola ABs (476) och Chalmers Lindholmen högskola ABs (25) pensionsåtagande.

Bundet eget kapital uppgår på balansdagen till 1 214 mkr (1 895)
och fritt eget kapital uppgår till 1 929 mkr (1 795).
Stiftelsens innehav av värdepapper framgår av bilaga 1 1.

Under verksamhetsåret har Stiftelsen fortsatt finansieringen av
de tidsbegränsade satsningar som bedrivs inom Chalmers och som
Stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers. Särskilda satsnings-

Utdelning från stiftelsen

områden är miljövetenskap, biovetenskap och informationstekno-

Stiftelsekapitalets avkastning skall användas för att finansiera sats-

logi (IT). Dessutom görs en tidsbegränsad satsning inom området

ningar som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers utveck-

mikro- och nanoteknologi. Vidare har stiftelsen fortsatt finansie-

ling. Stiftelsen har som riktlinje att de satsningar som görs skall

ringen av Chalmers insamlingsverksamhet med därtill hörande

vara tidsbegränsade och bidra till kvalitet och förnyelse i högskol-

alumnverksamhet.

ans verksamhet. Satsningarna skall inte avse ändamål för vilka

Stiftelsen har under året erhållit gåvor och donationer uppgående till 5 mkr. Gåvorna har erhållits för att delfinansiera om- och

reguljär finansiering finns. Samplanering i förhållande till högskolans övriga uppdrag eftersträvas.

tillbyggnaden av kårhuskomplexet samt som bidrag till forskningsverksamheten vid Chalmers.

Under verksamhetsåret har stiftelsen finansierat satsningar
inom Chalmers tekniska högskola AB om 187 mkr. Dessa avser
projekt och investeringar inom följande huvudområden:

Stiftelsens placeringsverksamhet
Stiftelsen har tecknat avtal med sex kapitalförvaltare om diskretionär förvaltning av stiftelsekapitalet. Avtalen baseras på en av sty-

• Förnyelse av den vetenskapliga basen samt utveckling av
utbildnings- och forskningsverksamheten inom särskilt
prioriterade områden, 84 mkr.

relsen fastlagd kapitalplaceringspolicy. En mindre del av kapitalet
hanteras i egen förvaltning.

1

Bilagan kan rekvireras från stiftelsens kansli.
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– Utvecklingsarbetet inom Miljövetenskap har bedrivits
planenligt inom de sju utvalda satsningsområdena. Under
året har fyra nya professorer rekryterats och arbete pågår
för rekrytering av de resterande tre professorerna.
– Inom det Biovetenskapliga området har beslut tagits att
koncentrera satsningen på sex områden. Utöver de riktade
satsningar som vidtagits inom Bioinformatik, Biofysikalisk
kemi och Bioteknik har i inledningsfasen satsningar skett
på doktorander och yngre forskare.
– Satsningarna inom Informationsteknologi har under året
inriktats på utveckling av det nya civilingenjörsprogrammet IT+ samt att förstärka den vetenskapliga plattformen
inom IT-området.
– Övriga områden som fått stöd under året är bl a Design,
Facility Management, samt Teknikens ekonomi och
organisation. Riktade satsningar har även vidtagits för att
stärka forskningen inom grundläggande vetenskapsområden samt för att snabba upp och stödja förnyelsen
inom utvalda strategiska områden.
• IT-strategi och utveckling av högskolans IT-infrastruktur,
samt fortsatt satsning på multimedia, 33 mkr.
• Övrig förnyelse och utveckling av utbildningen och dess
infrastruktur, 23 mkr. Riktade satsningar på Elektro- och
datorteknik samt Maskin- och farkostteknik. Stöd för
utveckling och uppbyggnad av Entreprenörsskolan och
fortbildningsverksamheten vid högskolan.
• Strategiska samverkansprojekt med Göteborgs universitet
och andra universitet, organisationer och företag, 21 mkr.
Kunskaps-TV, Tidsdokumentet ett projekt inför milleniumskiftet, Nordeuropeisk orgelkonst, Nationellt centrum i
matematik samt Vetenskapsfestivalen.
• Internationell samverkan samt näringslivssamverkan, 16 mkr.
Stöd till deltagande i EU:s forskningsprogram, Övrig EUsamverkan och Nationella kompetenscentra samt riktade
marknadsföringsåtgärder för ökad näringslivssamverkan.
• Särskild satsning på kvinnliga forskare och unga forskare,
10 mkr.
1997 avsatte Chalmers 30 mkr per år under två år för utveckling
av samverkan med de mindre och medelstora högskolorna i Västsverige. Verksamheten inleddes 1998 och har under 2000 slutförts
vid Karlstads Universitet samt vid högskolorna i Borås och Halmstad. I Karlstad har större delen av resurserna använts inom skogsindustriell teknik. I Borås ligger tonvikten på textilforskning och
i Halmstad huvudsakligen på det elektrotekniska området. I Sköv-

Stiftelsen har under verksamhetsåret lämnat ett driftbidrag om
2,5 mkr till Chalmers Lindholmen Fastigheter AB för att täcka
bolagets underskott verksamhetsåret 2000.
Från Stiftelsens gåvomedel har under verksamhetsåret sammanlagt 5,1 mkr delats ut, vilket huvudsakligen använts till att
stödja forskningsverksamheten vid Chalmers.

Personal
Stiftelsen har inte haft några personer anställda. Ersättning till
styrelsen har utgått med 496 tkr. Kostnadsersättning för resor har
utgått med 1 tkr. Inga andra ersättningar eller förmåner har utgått
till styrelsen.

Koncernredovisning
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger 100 % av aktierna i
Chalmers tekniska högskola AB. Antalet aktier är 150 000 med
nominellt värde 1000 kronor. Alla aktier har samma röstvärde.
Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet inte avhända sig aktieinnehavet.
Chalmers tekniska högskola AB äger 100% av aktierna i AB
Chalmersinvest. Antalet aktier är 115 000 med nominellt värde 50
kr. Alla aktier har samma röstvärde.
Chalmers tekniska högskola AB äger 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 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 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
– Siftelsen Chalmers Innovationscentrum
– Stiftelser med anknuten förvaltning till
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
– Chalmers Lindholmen teknikpark AB

de görs satsningen inom området materialmekanik. Sammantaget

Den sammanlagda omsättningen för verksamhetsåret i dessa när-

har 45 mkr upparbetats i samverkansprogrammet.

stående organisationer var 105 mkr (72). Balansomslutningen var

Inom ramen för de 100 mkr som Stiftelsen anvisade för att fi-

365 mkr (397). I dessa organisationer har Chalmers tekniska hög-

nansiera ett avtalspensioneringsprogram inom Chalmers tekniska

skola bestämmande inflytande vad gäller utseende av styrelse och

högskola AB har under verksamhetsåret ca 76 mkr rekvirerats av

revisorer.

bolaget.
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Resultat räkning
Rörelsens intäkter (tkr)
Not
Aktieutdelning
Nettoomsättning
Ränteintäkter
Övriga intäkter
28
Övriga rörelseintäkter/realiserade kapitalvinster 2
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Förvaltningskostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Lämnat aktieägartillskott
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Återbäringsmedel från SPP

3, 4
4, 5
6
7
8

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Latent skatt
ÅRETS RESULTAT

499 816

387 245

61 652
5 381
461 859

2 580 257

2 407 062

557 007

521 793

– 2 642

– 2 143

– 6 933
– 133 000

– 8 712
– 500

– 1 148 776 – 1 047 999
– 278 993
– 235 907
– 465 481
– 495 800

58 541
42 171
387 245

– 2 064 986

– 1 937 647

– 142 575

– 11 355

9

– 691 155

585 163

414 432
– 691 155

510 438
585 163

10

– 10 500

– 12 500

– 10 500

– 12 500

– 287 223

1 083 101

– 186 384

1 042 078

– 746
26 943
– 49 962

– 74
8 020
– 24 842

– 210 149

1 025 182

691 155
– 19 927
– 296 880
– 87 125

– 585 163
– 47 886
– 359 818
– 90 234

691 155
– 19 927
– 296 880
– 87 125

– 585 163
– 47 886
– 359 818
– 90 234

77 074

– 57 919

– 4 421
279

0
0

72 932

– 57 919

11

Resultat efter finansiella poster
Dispositioner
Avsatt till bunden vinstregleringsfond
Avsatt till gåvomedelsfond
Avsatt till fri vinstregleringsfond
Avsatt till utdelningsfond

2 019 817

– 157 941
0
0

Real ökning av eget kapital
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

2 080 441

Stiftelsen ____________
2000
1999
28 115
33 836

– 173 047
– 12 199
13 510

Summa kostnader
Redovisat bokföringsmässigt resultat
Förändring av ej realiserade övervärden
Avsättning för bevarande av
stiftelsekapitalets reala värde

Koncernen ____________
2000
1999

9
12
13
14

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Org nr: 855100-5799
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Balans räkning
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Org nr: 855100-5799

TILLGÅNGAR
(tkr)
Not
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Aktiverade utvecklingskostnader med villkorslån
Goodwill
15
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningsfastigheter
Investering i lokalanpassning
Utrustning och inventarier
Pågående arbeten

16
17
18
19

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Kapitalandelar i intresseföretag
Obligationer och räntebärande placeringar
Aktier och konvertibler
Bostadsrätter
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

20
21
30
31

Summa finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Summa varulager och pågående arbeten

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Uppindexerat stiftelsekapital
Vinstregleringsfond
Bundna reserver
Kapitalandelsfond

22

1 615 196

949 000

2 908
400 877
1 544 533
1 280

3 654
481 648
1 505 965
1 280

18 028

14 358

1 967 626

2 006 905

3 583 241

2 956 249

1 492
7 234

2 085
4 694

8 726

6 779

95 283
6 246
75 345
533 882

106 172
10 553
155 736
1 206 530

172 100

172 100

298 144
1 543 533

416 849
1 506 295

284 317
14 355

180 340
14 355

2 312 449

2 289 939

17 615

9 988

258 998

958 253

276 613

968 241

583 205
272 932
2 341 907
5 298 156

522 950
212 646
1 012 209
3 324 658

426 190
123 445
1 517 876
3 807 815

10
9
23
23

967 000
246 861
4 116
– 502

956 500
938 016
4 106
244

967 000
246 861

956 500
938 016

1 217 475

1 898 866

1 213 861

1 894 516

95 696
2 181 461
– 348 326
– 34 696
72 932

78 092
1 884 581
– 167 909
22 487
– 57 919

95 696
2 181 461
– 348 326

78 092
1 884 581
– 167 909

12
13
14
23
23

24

34
35
25

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

70

128 418
105 018
495 865
219 699

1 478 991

Summa långfristiga skulder

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

732 743
71 490
618 039
192 924

710 756

Summa fritt eget kapital

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

344

684 593
493 432
1 897 507
5 480 748

Summa eget kapital
Skulder
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Långfristiga skulder
Låneskulder
Latent skatt

419

Stiftelsen _____________
31.12.2000 31.12.1999

33

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

344
0

32

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

0
419

29

Summa anläggningstillgångar

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

Koncernen ____________
31.12.2000 31.12.1999

26
27

1 967 067

1 759 332

1 928 831

1 794 764

3 184 542

3 658 198

3 142 692

3 689 280

627 491

597 225

654 918
1 102

165 923
1 381

656 020

167 304

106 646

114 201

16 440
175 291
714 318

44 322
113 131
603 775

7
165 297
16 440

0
74 009
44 322

222

204

1 012 695

875 429

181 966

118 535

5 480 748

5 298 156

3 324 658

3 807 815

377 200
513 143

3 907
476 209

Inga
538 764

Inga
633 875

Kassaflödes analys
Den löpande verksamheten (tkr)
Real ökning av eget kapital
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Utdelning

Koncernen ____________
2000
1999

Stiftelsen ____________
2000
1999
– 287 223
1 083 101

– 210 149
– 51 865
– 4 421
– 496

1 025 182
5 330
0
– 1 911

10 500

12 500

– 269 865

– 218 130

– 266 931

1 028 601

– 546 588

877 471

– 1 947
0
768 235
– 101 388
137 266

– 1 299
– 581 675
0
– 253 752
108 390

0
691 628
– 96 760
63 431
0

– 581 393
0
– 133 592
0
– 3 643

535 235

300 265

111 711

158 843

– 500

0

0
344

– 18
0

– 373 621
– 11
– 255 847
– 211 628

– 46 653
– 10 896
– 228 479
– 93 032

80 771
– 39 568
– 3 670
0

23 130
– 86 508
0
340

118 705
– 37 238
– 103 977

49 737
– 201 598
0

– 803 730

– 442 116

– 22 510

– 151 861

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

488 995

150 574

Årets kassaflöde

220 500

8 723

89 201

6 982

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

272 932
493 432

264 209
272 932

123 445
212 646

116 463
123 445

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning av varulager och pågående arbeten
för annans räkning
Ökning av kortfristiga fordringar
Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga placeringar
Ökning av kortfristiga skulder
Minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i Goodwill
Investeringar i aktiverade utvecklingskostnader
med villkorslån
Minskning av investeringar i aktiverade
utvecklingskostnader med villkorslån
Investeringar i anläggningsfastigheter
Investeringar i lokalanpassning
Investeringar i utrustning och inventarier
Investeringar i pågående arbeten
Minskning av investeringar i obligationer och
räntebärande placeringar
Investeringar i aktier och obligationer/konvertibler
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Org nr: 855100-5799
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Noter
Not 1

Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper

Löner och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter och anställda
2000
1999

Koncernen
Intäkter och kostnader redovisas enligt god redovisningssed med tillämpning
av matchningsprincipen. Tillgångar och skulder har, där annat ej anges,
värderats till anskaffningsvärde. Fordringar har upptagits till belopp varmed de
beräknas inflyta.

Styrelse
Övriga
och VD anställda
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

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.
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att
koncernens egna kapital omfattar stiftelsens 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.

SSPA Sweden AB

Stiftelsen

Not 5

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola följer i sin redovisning kraven på god
redovisningssed enligt bokföringslagen. Årsredovisningen upprättas i enlighet
med årsredovisningslagen och består av förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys. Som huvudprincip gäller att fordringar
och skulder periodiseras i bokslutet så att resultaträkningen speglar resursförbrukningen.

496

(varav tantiem o.d)

0

(0)

24 865

(0)

Chalmers tekniska högskola AB

(0)

Chalmers Lindholmen högskola AB

50 780

(0)

Chalmersfastigheter AB

(0)

AB Chalmersinvest

3 784

(varav tantiem o.d)

(0)

Koncernen totalt

4 672

1 345 649 365
873

23 246

508

1 577

(0)

123

228

0

(63)

9 242 742 704

(varav tantiem o.d)

24 059

(0)

862

(varav tantiem o.d)

1 037

(0)

1 643

(varav tantiem o.d)

0

(0)

1 348 662 264

(varav tantiem o.d)

496
(0)

1 109

(varav tantiem o.d)

Styrelse
Övriga
och VD anställda

(0)

4 487 698 247
(63)

Arvoden och ersättningar till revisorer
2000

Koncernen
1999

2000

Stiftelsen
1999

1 058
1 461

875
2 170

96
17

10
67

262
0

229
0

9
0

0
0

581

58

0

0

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
RRV

Övriga rörelseintäkter/realiserade kapitalvinster
Koncernen
2000
1999

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Realiserade vinster

Övriga revisorer

Not 2

579 942

Realiserade förluster

505 654

Andra uppdrag

– 118 083 – 118 409

Intäkter från anläggningstillgångar
som är engagemang
Summa

37 957
499 816

0
387 245

579 942

505 654

Not 6

Stiftelsen
Nettorealiserade kapitalvinster
Realiserade vinster
Realiserade förluster
Summa

Avskrivningar

Tillgångar vars syfte är att stadigvarande utnyttjas i verksamheten och som har
ett anskaffningsvärde som överstiger 10 tkr 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.

– 118 083 – 118 409
461 859
387 245

Följande procentsatser/avskrivningstid används:

Not 3

2000

Medelantalet anställda

Antal
anställda
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
0

Varav
kvinnor
0%

1999
Antal
anställda
0

Varav
kvinnor
0%

Anläggningstillgång

%

År

Dyrbar vetenskaplig utrustning 6,6-10

10-15

Laboratorieutrustning

20

5

10
33,3

10
3

10-33,3

3-10

20

5

AV-utrustning
Möbler och inredning

20
10-20

5
5-10

Övrigt

10-20

5-10

10

10

5
1,5-5

20
20-67

5

20

20

5

71

18 %

72

15 %

Verkstadsutrustning
Datorutrustning

2 342

32 %

2 329

31 %

Kontorsutrustning

158
13

24 %
38 %

73
5

20 %
28 %

Transportmedel

AB Chalmersinvest

1,5

33 %

0

0%

Koncernen totalt

2 586

31 %

2 479

30 %

SSPA Sweden AB
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Lindholmen högskola AB
Chalmersfastigheter AB

Not 4

Byggnadsinventarier
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2000

1999

Löner och Sociala Löner och Sociala
andra ers. kostnader andra ers. kostnader
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

496

92

25 974

15 697

(varav pensionskostnader)

SSPA Sweden AB

(varav pensionskostnader)

Koncernen totalt
(varav pensionskostnader)

72

(0)

663 600 350 600

650 700 294 500

(132 100)

(79 800)

52 400

22 400

24 100

(5 200)

5 500

(varav pensionskostnader)

AB Chalmersinvest

12 150
(3 062)

(varav pensionskostnader)

Chalmersfastigheter AB

24 059

(5 789)

(varav pensionskostnader)

Chalmers Lindholmen högskola AB

104

(0)

(varav pensionskostnader)

Chalmers tekniska högskola AB

496

3 200

(4 200)

2 100

(1 000)

3 900

1 600

12 400
1 100
(300)

200

75

(180)

(0)

751 870 393 589

701 655 320 329

(144 269)

(87 362)

Investering i lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar
Goodwill

Skattemässigt skrivs fastigheterna av med maximalt tillåtna belopp.
Avskrivningarnas fördelning:
Goodwill

2000
81

1999
0

Utrustning anskaffad före 930701

8 064

9 889

Utrustning anskaffad efter 930701

153 179

142 278

4 023
7 614

4 234
1 537

Lokalanpassning
Byggnader
Markanläggningar
Summa

86

3

173 047

157 941

2000

1999

Kostnader för anläggningstillgångar som är engagemang
Lämnat aktieägartillskott

11 199
1 000

0
0

Ingående balans

Summa

12 199

0

Avsatt till utdelningsfonden

Not 7 Övriga rörelsekostnader

Stiftelsens utdelningsfond har förändrats enligt följande:

Årets utdelning

Not 8

Återbäringsmedel från SPP
Det nominellt erhållna beloppet i återbäring från SPP uppgår till 13 598 tkr.
Nuvärdesberäkning har gjorts till en diskonteringsränta om 4,5 %.

Under året beslutad ej utbetald utdelning
Överfört från gåvomedelsfonden

Not 9

Not 15

Förändring av ej realiserade övervärden / vinstregleringsfond

Vinstregleringsfonden under bundet eget kapital, visar summan av Stiftelsens
vid boksluts-tillfället 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 aktiverat
orealiserade övervärden enligt följande:
Avseende 2000
2000
1999 Förändring
Marknadsvärde

3 325 003 3 807 815

482 812

Bokfört värde

3 078 142 2 869 799

208 343

Orealiserat övervärde

Not 10

246 861

938 016

Goodwill
Ingående anskaffningsvärde

87 125

90 234

– 269 865 – 217 130
0
2 323

– 1 000
17 180

– 348 326

– 167 909

2000
0

1999
0

Årets investering

500

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500

0

Ingående avskrivningar

0

0

Årets avskrivningar

– 81

0

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 81
419

0
0

2000

1999

Not 16
Avsättning för bevarande av stiftelsekapitalets reala värde

Anläggningsfastigheter

Investering i anläggningsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde

137 564

17 290

Årets investering

373 621

120 273

Omklassificering

238 403

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

749 588

137 563

– 9 145
– 7 700

– 7 605
– 1 540

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Räntekostnader och liknande resultatposter

Av de finansiella kostnaderna utgör ca 25,6 (21,3) mkr räntedelen av årets
pensionskostnad.

Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 12

Not 17

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
förändrats enligt följande:
2000

1999

Gåvomedelsfond ingående balans

78 092

47 386

Avsatt till gåvomedelsfonden
Överfört till utdelningsfonden

19 927
– 2 323

47 886
– 17 180

95 696

78 092

Gåvomedelsfond utgående balans

1999
– 57 193

691 155

I syfte att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga bundna kapital, vilket inte får
förbrukas, sker en årlig avsättning till kapitalkontot som mätt efter konsumentprisindex åtgår för att värdesäkra Stiftelsens ursprungliga bundna kapital. I
balansräkningen förs avsättningen till det under bundet eget kapital redovisade kontot Uppindexerat stiftelsekapital. Under året har konsumentprisindex
ökat med 1,1 (1,3) %.

Not 11

Utdelningsfond utgående balans

2000
– 167 909

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

Not 13 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 förändrats enligt följande:
2000

1999

Vinstregleringsfond ingående balans

1 884 581 1 524 763

Avsatt till vinstregleringsfonden
Vinstregleringsfond utgående balans

296 880
2 181 461

359 818
1 884 581

Utgående planenligt restvärde
Investering i lokalanpassning

128 418

2000

1999

Ingående anskaffningsvärde

3 990

4 573

Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
3 990

– 583
3 990

Ingående avskrivningar

– 770

– 459

Årets avskrivningar

– 108

– 311

Justering av planmässig avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

151

0

– 727
3 263

– 770
3 220

Investering i lokalanpassning efter 930701
Ingående anskaffningsvärde
Omföring till utrustning och inventarier
Utrangeringar
Årets investering

81 421

95 085

0

– 10 158

0
11

– 3 506
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

81 432

81 421

Ingående pågående nyanläggning

29 516

18 620

0

10 896

Årets investering
Omföring till utrustning och inventarier
Utgående pågående nyanläggning
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar

– 29 516

0

0

29 516

– 9 139
– 4 066

– 6 217
– 3 923

0

1 001

– 13 205

– 9 139

Utgående planenligt restvärde

68 227

101 798

Summa utgående planenligt restvärde

71 490

105 018

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 14

Not 18

Utdelningsfonden visar den del av Stiftelsens resultat som enligt det skattemässiga avkastningsbegreppet skall utgöra beräkningsgrund för det så kallade
80 % rekvisitet. I genomsnitt skall under en femårsperiod 80 % av detta
resultat delas ut för att uppfylla Stiftelsens ändamål. 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.

– 9 145

732 743

Investering i lokalanpassning före 930701

Utgående ackumulerade avskrivningar

Avsatt till utdelningsfond

– 16 845

Utrustning och inventarier

Utrustning och inventarier anskaffade före 930701
Ingående anskaffningsvärde
Omstrukturering inom koncernen

2000

1999

176 760
– 2 763

197 578
0

Försäljningar

– 428

0

Utrangeringar

– 697

– 20 818

172 872

176 760

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

73

2000
Ingående avskrivningar
Omstrukturering inom koncernen

1999

– 138 958 – 150 037
2 692
0

Not 23

Del av eget kapital

Bundna
Kapitalreserver andelsfond
Ingående balans 2000-01-01
4 106
244

Balanserat
resultat
22 487

Årets
resultat
– 57 919
57 919

Försäljningar

428

0

Utrangeringar

697

20 818

Omföring årets resultat

—

– 57 929

0
– 8 064

150
– 9 889

Årets andel i resultat i intressebolag

– 746

746

Årets resultat
Utgående balans 2000-12-31

– 502

– 34 696

Omföringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

– 143 205 – 138 958
29 667

37 802

Utrustning och inventarier anskaffade efter 930701
942 872

738 999

Årets investering

255 847

213 855

Omföring från lokalanpassning
Försäljningar

29 516
– 1 977

10 158
0

Utrangeringar

– 8 201

– 19 902

Omstrukturering inom koncernen

2 675

– 238

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 220 732

942 872

Ingående avskrivningar
Försäljningar

– 484 809 – 367 326
1 469
0

Utrangeringar

6 757

19 567

Årets avskrivningar

– 153 179 – 142 278

Omstrukturering inom koncernen
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 2 598
5 228
– 632 360 – 484 809

Utgående planenligt restvärde

588 372

458 063

Summa utgående planenligt restvärde

618 039

495 865

Not 19

Utgående pågående arbeten

Not 20

2000

1999

219 699
211 628

0
242 295

– 238 403

– 22 596

192 924

219 699

Pågående arbeten

Omklassificering

4 116

72 932
72 932

Latent skatt

Den latenta skatteskulden i obeskattade reserver uppgår till 1 102 (1 381) tkr.

Ingående anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering

Not 24

10

Not 25

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Skuld till finansiär
Semesterlöneskuld

2000

1999

515 200
79 800

442 600
80 900

Förutbetalda hyresintäkter

16 400

30 600

Sociala avgifter

23 000

20 800

79 918
714 318

28 875
603 775

189

204

Övriga poster
Summa
Stiftelsen
Förvaltararvode
Övriga poster
Summa

Not 26

33

0

222

204

Ställda panter

Koncernen

2000

1999

Företagsinteckningar

2 000

2 300

372 000

0

1 608

1 607

Fastighetsinteckningar
Pantsättning av aktier i MedEikonos AB,
Textile Solutions AB och LightUp Technologies AB
för fullgörande av aktieägaravtal
Pantsättning av aktier i ADC Telecom
Summa

1 592

0

377 200

3 907

Obligationer och räntebärande placeringar
2000

1999

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering/försäljning

481 648
– 80 771

504 778
– 23 130

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

400 877

481 648

231

394

Ingående anskaffningsvärde

416 849

466 586

Försäkringsbolaget FPG

510 931

473 301

Årets investering/försäljning

– 118 705

– 49 737

Summa

513 143

476 209

298 144

416 849

Stiftelsen
Borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget
Pensionsgaranti avseende Chalmers tekniska
högskola AB:s och Chalmers Lindholmen
högskola AB:s pensionsåtagande
Oåterkallelig kapitaltäckningsgaranti gentemot
Chalmers tekniska högskola AB

500 889

464 000

37 875

169 875

Summa

538 764

633 875

Koncernen

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Aktier och konvertibler

Koncernen

2000

1999

Ingående anskaffningsvärde
Årets investering/försäljning

1 505 965 1 419 457
38 568
86 508

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 544 533 1 505 965

Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärde

1 506 295 1 304 698

Årets investering/försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

37 238
201 597
1 543 533 1 506 295

Not 22

2000
246 900

1999
938 000

Fordran på finansiär

159 900

164 100

Förutbetalda hyror

59 400

59 200

Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

18 200
49 482

35 700
9 530

533 882

1 206 530

246 861

938 000

12 062
75

20 180
73

258 998

958 253

Summa
Stiftelsen
Orealiserade övervärden
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

74

2000

1999

Aktieägartillskott
Investeringsåtaganden i InnovationsKapital Fond 1 AB

950
1 031

1 050
1 464

Stiftelsen har utfäst två stycken kapitaltäckningsgarantier om sammanlagt
300 mkr. Garantierna har under 2000 ianspråktagits med 132 mkr i samband
med att Stiftelsen återställde Chalmers tekniska högskola AB:s aktiekapital.
Totalt har garantierna ianspråktagits med 262,1 mkr.

Not 28

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
Orealiserade övervärden

Summa

Ansvarsförbindelser

Koncernen

Investeringsåtaganden i InnKap2 KB

Stiftelsen

Not 21

Not 27

Övriga intäkter

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har under 2000 erhållit gåvor och
bidrag för att delfinansiera projektet ”Om- och tillbyggnad av kårhuset” samt
för att främja den vetenskapliga forskningen vid Chalmers.

Not 29

Not 31

Aktier i dotterbolag

Dotter- och dotterdotterbolag
Chalmers tekniska högskola AB

Kapital Rösträttsandel % andel %
100
100

Antal Bokfört
andelar
värde
150 000 145 100

2000

1999

Räntefordran Chalmersfastigheter AB

15 540

9 970

25 000

0

100
1 000

0
0

Räntefordran SSPA Sweden AB
Kortfristigt lån till SSPA Sweden AB

75
2 000

0
0

115 000

0

100

100

1 000

Chalmersfastigheter AB

100

100

Chalmers Lindholmen fastigheter AB
Emils Kårhus AB

100
100

100
100

100

100

100

100

1 000

0

100
100

100
100

160 000
1 500

27 000
0

Elsago AB
SSPA Sweden AB
Inprotech AB

Not 32

0

Chalmers Lindholmen högsk AB

AB Chalmersinvest

Andra långfristiga fordringar

Lån till Stiftelsen Chalmers Innovationscentrum 14 355 (14 355) tkr.

Summa

172 100

Dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Chalmers tekniska högskola AB

556479-5598 Göteborg

Chalmers Lindholmen högsk AB

556570-6636 Göteborg

Chalmersfastigheter AB
Chalmers Lindholmen fastigheter AB

556487-9764 Göteborg
556579-3634 Göteborg

Emils Kårhus AB

556566-6046 Göteborg

AB Chalmersinvest

556275-3193 Göteborg

Elsago AB
SSPA Sweden AB

556512-5860 Göteborg
556224-1918 Göteborg

Inprotech AB

556147-3074 Göteborg

Fordringar hos koncernföretag

Räntefordran Emils Kårhus AB
Summa

Not 33

Fordringar hos koncernföretag
Lån till Chalmersfastigheter AB

2000
280 000

Kortfristiga placeringar

Not 34

Skuld till dotterbolag
Posten består av upplupna kostnader i Chalmers tekniska högskola AB.

Not 35

Beviljade ej utbetalda bidrag

Satsning för att stärka högskoleverksamheten i Västsverige
Bidrag till Stiftelsen Korsvägen
Bidrag till Kårhusprojektet vid Chalmers
Bidrag till Kulturprojektet Röda Sten

2000

1999

14 940
0

37 300
5 500

1 000

1 000

500

500

16 440

44 300

1999
180 000

Lån till SSPA Sweden AB

4 317

0

Lån till AB Chalmersinvest

0

340

284 317

180 340

Summa

18
9 988

Stiftelsen har placerat 523 (426) mkr i obligationer och andra räntebärande
värdepapper med en löptid kortare än ett år. Specifikation över Stiftelsekoncernens samlade innehav kan beställas hos Stiftelsens kansli.

Summa

Not 30

0
17 615

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2000.
Göteborg den 26 februari 2001
Sören Mannheimer

Lennart Jeansson

Gunilla Almgren

Leif Blomqvist

Ingrid Elam

Gunnar Gustafson

Märta Johansson

Marianne Nivert

Magnus Rönnmark

Sven-Åke Strandlind

Jan-Eric Sundgren

Ordförande

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 februari 2001
Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Org.nr 855100-5799
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola för år 2000. 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 i Sverige.
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
stiftelseförordnandet.

Göteborg den 26 februari 2001
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Staffan Gavel

Arne Månberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Resultat senaste
tio åren

Chalmers i siffror inkl. Chalmers Lindholmen högskola

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96 1

1997

1998

1999

2000

Utbildning
Civilingenjörs- och
arkitektutbildning

960
4041
3869
683

970
4162
3868
722

1020
4551
3963
728

1055
4806
3991
627 2
12

1045
4929
4125
933
20

1045
4836
4241
774
48

1075
5129
4428
859
67

1105
5007
4318
829
124

1155
4953
4288
878
83

1185
4963
4350
799
132

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

Högskoleingenjörs- och
sjöbefälsprogram
597
875
803
296

635
1050
—3
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

840
1875
1618
415

234

256

254
178

473
341

407
318

582
459

571
443

661
515

699
521

733

561

Studieplatser årskurs 1
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

Forskarutbildning
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

1183
226
243
94
149

Forskarstuderande
varav nyantagna
Forskarexamina
varav doktorsexamina
varav licentiatexamina

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

1587
903
2490

Personal (heltidstjänster)
Undervisande och forskande 6
Teknisk och administrativ 6
Totalt
Ekonomi
Intäkter (Mkr) 4

351
718
374
1069
520

57
13
30

1
2

3
4
5
6

355
778
413
1133
523

56
12
32

389
878
484
1267
523

55
12
33

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

632
1269
919
1901
724

Grundutbildning
Forskning och forskarutbildning
därav ej fakultetsmedel
Intäkter totalt
Totalt i 1980 års kostnadsläge

– 18

31

–9

1

–3

– 52

– 83

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

56
14
22
8

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.
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.
En omfördelning mellan personalkategorierna innebär att gruppen teknisk/administrativ personal
har ökat med 57 heltidstjänster år 2000.

Personalkostnader (%)
Lokalkostnader (%) 5
Övriga kostnader (%)
Avskrivningar (%)

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
Sustainable 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
Selektiv framställning av finkemikalier och läkemedel
Trämekanik
Träteknologi
Vetenskapliga beräkningar
Visual Information Technology (VISIT)

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

