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CHALMERS 2019 I KORTHET
SIDAN 1

Kunskap i
mänsklighetens tjänst
Chalmers är ett tekniskt universitet med en tydlig grundidé: verksamhetens överordnade fokus ska
vara alla människors gemensamma framtid. Att tillsammans med andra aktörer möta samtidens
komplexa, globala samhällsutmaningar. Idén är formulerad i Chalmers vision: För en hållbar framtid.
Läs mer om den på sid 2. Lärosätet har formen av en stiftelsekoncern som presenteras på sid 4.

2

F

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

10 203
Antalet helårsstudenter 2020.
Av dessa är 613 avgiftsskyldiga
internationella studenter.

Antalet kvantbitar i den dator som i
slutet av 2020 gjorde Chalmers först i
världen med att få en kvantdator att
lösa ett verklighetsbaserat problem.

3 076 vetenskapliga
publikationer
Artiklar och konferensbidrag i internationella refereegranskade
publikationskanaler från chalmersforskare 2020 (avläst 2021-01-30).

INTÄKTER
Intäkter totalt
Stiftelsekoncernen
Chalmers

Grundutbildning
Chalmers tekniska
högskola AB

Forskning/forskarutb.
Chalmers tekniska
högskola AB

4 136 mnkr

1 135 mnkr

2 864 mnkr

 mputerade patienter kan för första gången uppleva konstgjord känsel genom tanA
kestyrda armproteser som de använder till vardags. Tre svenskar har sedan flera år
en sådan protes – som innehåller ett av världens mest integrerade gränssnitt mellan
människa och maskin.
 ramstegen är unika: Patienterna har levt sina vanliga liv, med tankestyrda proteF
ser, i upp till sju år. I uppemot tre år har de också upplevt en ny funktion i vardagen
– beröringskänsel i proteshanden.
En studie som 2020 publicerades i tidskriften New England Journal of Medicine
visar att proteserna fungerar på ett naturligt sätt i patienternas dagliga liv.Forskningen leds av Chalmersforskaren Max Ortiz Catalan och den vetenskapliga publiceringen fick massivt internationellt mediegenomslag.
–***–
Omslagsbilden: Marianna Ivashina, professor och ledare för forskargruppen
Antennsystem i Chalmers nya antenkammare som togs i bruk i slutet av 2020. Den
har bara några få motsvarigheter i Europa, man arbetar i dag med frekvenser upp
till 300 GHz, men räknar med att efter uppgraderingar under de närmsta åren att
använda labbet för mätningar på THz-frekvenser. En nyckelmiljö för utvecklingen
av framtidens trådlösa informationsöverföring. Foto: Henrik Sandsjö.

3 317

Medeltalet anställda 2020
Stiftelsekoncernen Chalmers

andel kvinnor
andel män

61 %

39 %

VISION, MÅLBILDER OCH VÄRDEORD
SIDAN 2

Chalmers vision:

Chalmers för
en hållbar framtid
Detta definierar vårt viktigaste fokus – en levande och angelägen framtidsbild med hela mänskligheten
i vågskålen. Med denna vision vill vi på ett engagerat, innovativt och banbrytande sätt möta människans
behov av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi är stolta över våra insatser och vill vara en
förebild internationellt.
VISIONEN INNEBÄR FÖR VÅR OMVÄRLD ATT:

VISIONEN INNEBÄR FÖR OSS SJÄLVA ATT:

•	Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål, lokalt
och globalt.

•	Var och en tar ansvar för hållbarhet i sin
dagliga verksamhet.

•	Vi samverkar med andra för att hitta lösningar
på de stora och allt mer komplexa utmaningar
världen står inför.

•	Vi förmår prioritera och är långsiktiga i
våra val och beslut.

Chalmers målbilder:

Chalmers värdeord:

UTBILDNING I VÄRLDSKLASS

I närmare 200 år har Chalmers utbildning och forskning
bidragit till samhällsutvecklingen – från Chalmersska Slöjdskolan 1829 till dagens Chalmers. Som välkänt universitet
med ett starkt varumärke och höga internationella ambitioner står vi för ett antal grundläggande värden. De har
utvecklats över tid och vägleder oss i allt vi gör. Kvalitet,
öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald. Orden i sig är
inte unika, men i vår egen kontext blir de meningsfulla och
relevanta.

Chalmers studenter får tillgång till utbildning och en
lärmiljö som gör det möjligt för varje individ att tillägna
sig användbar och efterfrågad kompetens. Men också
insikter och förhållningssätt som ger dem mod och
möjligheter att verka i Sverige och internationellt. Med
förmåga att kombinera kunskap, färdigheter och förståelse
blir de snabbt efterfrågade i näringsliv och samhälle.

EXCELLENT FORSKNING
Chalmers forskning drivs av både idéer och konkreta
utmaningar. Den har stor bredd och vassa spetsar och
utvecklas i samverkan med de främsta inom varje område.
Detta bidrar till att Chalmers forskning får ett högt
internationellt genomslag.

HÅLLBART NYTTIGGÖRANDE
Chalmers är en aktiv och engagerad samhällsaktör. Vi driver
viktiga frågor framåt och tar ansvar för områden där vi kan
bidra, eller där vi som oberoende aktör har en särskild roll.
Vi är en erkänt attraktiv samarbetspartner för näringsliv
och samhälle.

UTMÄRKT INTERN MILJÖ
Chalmers är en attraktiv miljö för breda grupper av såväl
studenter som personal. Vi arbetar aktivt för att öka
jämställdhet och mångfald när vi rekryterar personal
och studenter. En bredare bas ger oss möjlighet att nå
högre kvalitet i vår verksamhet.

Kvalitet
Öppenhet
Delaktighet
Respekt
Mångfald
När var och en av oss lever upp till våra värden blir vi mer
konsekventa och tydliga i vår verksamhet. Vi skapar förutsättningar för kreativitet, engagemang och nyfikenhet. Detta
bidrar till att vi uppfattas som ett trovärdigt och attraktivt
universitet i tiden.

REKTOR HAR ORDET
SIDAN 3

Ett år som gett
nycklar till framtiden
Mycket har sagts om pandemi-året 2020, och det är i regel inga vackra omdömen. För Chalmers har året
dessutom inneburit ett omfattande förändringsarbete för att skapa fortsatt goda förutsättningar för en
framgångsrik verksamhet. Men när vi summerar finns starka skäl för optimism – en svår tid har resulterat
i imponerande individuella bedrifter och kollektiva framsteg.

V

i talar ofta om att arbeta utmaningsdrivet. För oss på
Chalmers handlar det om en lång tradition av att förankra verksamheten och utveckla den så att den är till
mesta möjliga nytta för det samhälle vi är en del av.
I ett långsiktigt perspektiv uttrycks denna grundhållning i vår
vision: Chalmers – för en hållbar framtid. Vi arbetar för att
möta de globala utmaningarna och för de fortsatta möjligheterna till ett gott liv på jorden.
Under det gångna året adderades två utmaningar med betydligt kortare tidsperspektiv: den globala covid-pandemin och
vårt eget nödvändiga arbete för att nå en ekonomi i balans.
Men samtidigt som utmaningarna har ökat finns goda nyheter:
lösningskraften och -takten har samtidigt ökat påtagligt.

”Kortsiktiga
utmaningar hjälper oss
möta de långsiktiga”
Och det som är verkligt glädjande i utvecklingen är att exempelvis de digitaliseringslösningar som varit nödvändiga för att
kunna bedriva forskning och utbildning med kraftigt minskat
antal fysiska möten –kommer att vara nyckelfaktorer för att
kunna bedriva forskning och utbildning mer effektivt och med
mindre negativ klimatpåverkan när pandemin väl passerat.
Kortsiktiga utmaningar hjälper oss möta de långsiktiga.
I viss mån gäller även det omvända. Forskningsresultat som drivits fram av våra långsiktiga strategier visar sig ha direkt bäring
på den pågående krisen. Vi ser det exempelvis när det gäller
material för vårdapplikationer som kan döda bakterier och inaktivera coronavirus – forskningsresultat som omsatts i konkret
innovation och som är på väg att bli nyttiga ute i samhället.
Mest imponerande är kanske trots allt att forskningsverksamheten fortsätter i all sin bredd trots ändrade förutsättningar.
Viktiga bidrag säkras och leveranserna kommer i en strid
ström – i denna årsberättelse finns en rad exempel i kapitlen
om styrkeområden (sidan 10) och om forskning (sidan 22).

Undervisningen fick under våren snabbt ställas om till pandemianpassade former – som mest dramatiskt när alla planerade
tentamina med få dagars varsel ersattes med digitala alternativ på distans. Tack vare enorma insatser från både lärare och
studenter och ett gott samarbete mellan högskolan och kåren
har vi kunnat fortsätta utföra vårt utbildningsuppdrag – som
dessutom utökats som en direkt följd av pandemin genom ett
antal regeringsbeslut i juni. Hösten 2020 antog vi omkring 600
fler studenter än året innan – på ordinarie program, men också
på ett nyinrättat tekniskt basår som läses på distans – på grund
av det utökade uppdraget, men också till följd av egna, tidigare
fattade beslut. Antagningen bjöd också på glädjande bekräftelser på att intresset för våra utbildningar växer, genom ökat
antal förstahandssökande och även ett totalt söktryck som
fortsatte öka mer än genomsnittet för Sverige.
För många av våra anställda har året också präglats av arbetet
med att säkra en ekonomi i balans framåt för ett fortsatt framgångsrikt Chalmers. En lång period av tillväxt i kombination
med låga räntor gör att de pensionsrelaterade kostnaderna
ökar markant. Chalmers är av olika orsaker mer känsligt för
dessa förändringar än vad övriga universitet och högskolor är.
Styrelsen har därför gett i uppdrag att ta fram åtgärder för att
minska nettokostnadsnivån 2022 jämfört med 2019 med motsvarande 250 miljoner kronor per år. Det är en utmaning som
kräver rationaliseringar, prioriteringar och innovationer, men
där vi under året kommit en god bit på väg. Mer om detta arbete
finns bland annat i kapitlet om gemensamt utvecklingsarbete på
sidan 34. År 2021 kommer många av de nu framtagna åtgärdsförlagen att implementeras och få ekonomisk effekt. Det blir
ingen lätt resa, men jag är övertygad om att vi kommer att nå
vårt mål och därigenom trygga fortsatta framgångar, inte minst
genom att vi indirekt också säkrar vår oberoende ställning och
de unika förutsättningar för samhällsnytta den innebär.
På så sätt liknar det intensiva ekonomiska förändringsarbetet
lösningarna som tvingats fram av pandemin. Landvinningar i
ett kort perspektiv blir till långsiktig nytta. Så vad vi än säger
om 2020; det är inget förlorat år, tvärtom – vi kommer att kunna
skörda frukterna av fantastiska insatser under året lång tid
framåt. •
Stefan Bengtsson
Rektor och vd

STIFTELSEKONCERNEN CHALMERS
SIDAN 4

Stiftelsekoncernen
Chalmers
I likhet med övriga svenska lärosäten finansieras Chalmers utbildning och forskning till stor del av
offentliga medel. Men till skillnad från övriga lärosäten är Chalmers en stiftelsekoncern där verksamheten
bedrivs i hel- och delägda bolag. Stiftelseformen ger förutsättningar för att med egna medel finansiera
kraftfulla satsningar på forskning, utbildning och nyttiggörande. Det gör också att Chalmers ensamt eller
tillsammans med andra aktörer kan äga och driva bolag som stärker högskolans verksamhet och dess
samverkan med övriga samhället.

C

halmers tekniska högskola är sedan 1994 ett privat universitet med Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som
koncernmoder. Lärosätet har en för Sverige unik närhet
till industri och samhälle, bland annat genom dess möjligheter
att bedriva samverkan i bolagsform tillsammans med externa
aktörer. Därmed kan Chalmers på ett direkt sätt utveckla kunskap och tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling,
stärkt konkurrenskraft och att möta samhällsutmaningar.
STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

är koncernmoder, förvaltar stiftelsekapitalet, investerar avkastning i universitetets verksamhet (stiftelsesatsningar) och
utser externa ledamöter till styrelsen för Chalmers tekniska
högskola AB. Framgångsrik kapitalförvaltning har möjliggjort
satsningar i en för den svenska universitets- och högskolesektorn unik skala.

aktörer – till bärkraftiga tillväxtbolag genom högklassiga inkubationsprocesser. Bolaget är en viktig motor i arbetet med
att låta entreprenöriellt tänkande genomsyra verksamheterna
i hela Chalmerssfären.
SSPA SWEDEN AB

är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Bolaget är ett maritimt kunskapsföretag, ursprungligen
grundat som Statens skeppsprovningsanstalt och bland dess
viktigaste tillgångar är den kunskap och databas som finns ackumulerad från fysiska tester i de tre provningsanläggningarna.
FLOWTECH INTERNATIONAL AB

är ett intressebolag delägt av SSPA Sweden AB, som bedriver
teknisk konsultverksamhet inriktad på bland annat beräkning
av strömning kring fartygskroppar.

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB

ASTA ZERO AB

bedriver merparten av all forskning, utbildning och nyttiggörande. Därmed står Chalmers AB för stiftelsekoncernens huvudverksamhet. Lärosätets rektor är samtidigt bolagets vd.
Verksamheten regleras övergripande genom ett långsiktigt
avtal med staten, vilket kompletteras med årliga avtal. Mer om
bolagets ledning och organisation på nästa uppslag. I stiftelsekoncernen finns dessutom ett fastighetsbolag samt enheter i
Chalmers innovations-ekosystem, bestående av forskningsinstitut, teknikparker och inkubatorer. Innovationsekosystemet har två övergripande uppgifter: dels att öka lärosätets
samhällsnytta, dels att stödja forskare, lärare och studenter i
arbetet med nyttiggörande.

är ett intressebolag delägt av Chalmers tekniska högskola AB
tillsammans med forskningsinstitutet Rise. Anläggningen är
beläget utanför Borås och är världens första oberoende
fullskaliga testanläggning för framtidens autonoma trafiksäkerhetslösningar, tillgänglig för både akademin och aktörer
från industrin.

CHALMERS PROFESSIONAL EDUCATION AB

är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB
med huvudfokus på uppdragsutbildning, men även med utrednings- och samordningsuppdrag inriktade på livslångt lärande
för lärosätet som helhet. På grund av vikande efterfrågan på
kommersiell uppdragsverksamhet har en avveckling av bolaget
inletts under 2020.
CHALMERS VENTURES AB

är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB
som ska omsätta kompetens och forskningsresultat från lärosätets akademiska verksamhet – också i samverkan med externa

SWEDISH ELECTRIC TRANSPORT LABORATORY AB

bildades 2018 för att bli ett testcenter för elektromobilitet.
Bolaget, ofta förkortat Seel, är ett intressebolag delägt av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola tillsammans med forskningsinstitutet Rise med kundåtaganden från ett antal bolag
inom fordonsindustrin. Bolaget var 2020 i en uppbyggnadsfas
och prov- och forskningsverksamhet planeras att starta 2023.
JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB,
LINDHOLMEN SCIENCE PARK AB OCH
SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB

är samverkansmiljöer med tre olika tematiska inriktningar –
samhällsbyggnad, mobilitet och life science –för kunskapsutbyte mellan akademi, industri och det offentliga samhället.
Samtliga är intressebolag delägda av Chalmers tekniska högskola AB tillsammans med intressenter från såväl industri som
offentlig förvaltning.

STIFTELSEKONCERNEN CHALMERS
SIDAN 5

STIFTELSEN CHALMERS
TEKNISKA HÖGSKOLA
Antal anställda: 7
Omsättning: 150

SWEDISH ELECTRIC
TRANSPORT LABORATORY AB
Antal anställda: 0
Omsättning: 0
CHALMERSFASTIGHETER AB
Antal anställda: 33
Omsättning: 590

CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA AB
Antal anställda: 3 152
Omsättning: 3 999

JOHANNEBERG CAMPUSBO AB & KB
Antal anställda: 0
Omsättning: 19
AB CHALMERSSKA HUSET
Antal anställda: 1
Omsättning: 5

CHALMERS PROFESSIONAL
EDUCATION AB
Antal anställda: 9
Omsättning: 32

SSPA SWEDEN AB
Antal anställda: 94
Omsättning: 116

FLOWTECH
INTERNATIONAL AB
Antal anställda: 4
Omsättning: 6
CHALMERS VENTURES AB
Antal anställda: 21
Omsättning: 64

ASTA ZERO AB
Antal anställda: 18
Omsättning: 112
JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Antal anställda: 22
Omsättning: 26
LINDHOLMEN SCIENCE PARK AB
Antal anställda: 36
Omsättning: 114

Konsoliderade bolag
Intressebolag
Omsättning anges i
miljoner kronor (mnkr)

SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB
Antal anställda: 12
Omsättning: 21

CHALMERSFASTIGHETER AB

är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och har i uppdrag att förvalta och utveckla fastigheter på
Chalmers båda campus samt Onsala rymdobservatorium till
kunskapsmiljöer i världsklass. Bolaget äger omkring hälften
av de byggnader Chalmers nyttjar.
CHALMERSSKA HUSET AB

är ett helägt dotterbolag till Chalmersfastigheter AB och
förvaltar och driver den fastighet som byggdes som William
Chalmers privatbostad i centrala Göteborg 1807 och i dag
inrymmer gästforskarbostäder samt fungerar som mötesplats
för konferenser och högtider.
JOHANNEBERG CAMPUSBO AB OCH KB

är delägda intressebolag till Chalmersfastigheter som äger
en fastighet med närmare 500 studentbostäder på campus
Johanneberg. •

I CHALMERSSFÄREN
(UTÖVER STIFTELSEKONCERNEN) INGÅR OCKSÅ:
STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK (CIT) med
omkring 95 anställda där Chalmers tekniska högskola är stiftare
och vars styrelse tillsätts av Chalmers tekniska högskola AB.
Verksamheten är en del av innovations-ekosystemet och utgörs
huvudsakligen uppdragsforskning och besläktad konsultverksamhet. CIT är koncernmoder för ett antal dotterbolag där delar av
verksamheten bedrivs.
FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR INDUSTRIMATEMATIK är en annan stiftelse (med omkring 80 anställda)
som delvis kontrolleras av Chalmers tekniska högskola AB och
som arbetar med uppdragsforskning inom ett mera avgränsat fält.
Även denna verksamhet är en del av innovations-ekosystemet.
STIFTELSEN CHALMERS INNOVATION grundades 1997 och
driver Stena Center, ett kontorshotell för entreprenörer och innvationsföretag. Stiftelsen är också sedan 2020 värdorganisation för
Chalmers E-village dit Stena Center flyttade under året.

LEDNING OCH ORGANISATION
SIDAN 6

Ledning och
organisation
Chalmers tekniska högskola AB driver den akademiska utbildnings- och forskningsverksamheten vid
lärosätet. Den operativa verksamheten leds av rektor som också är vd och som ansvarar inför bolagets
styrelse (sidan 52). Chalmers ledningsgrupp, under ledning av rektor/vd, ansvarar för att samtliga
verksamhetsområden samverkar och driver Chalmers utveckling framåt.

U

nder 2020 har ett omfattande arbete skett för att trygga
en ekonomi i balans. Arbetet, som beskrivs närmare på
sidan 34, kommer att resultera i neddragningar, och i
några fall organisatoriska justeringar främst inom det gemensamma verksamhetsstödet, för att säkra ett fortsatt framgångsrikt Chalmers.
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Den fakultetsmodell som introducerades 2015 och ligger till
grund för resursfördelningen på lärosätet är väsentligen genomförd, men fortsätter utvecklas. Chalmers tretton institutioner ansvarar för och utvecklar verksamheten i form av
forskning, utbildning och nyttiggörande. De övergripande
uppdragen inom utbildning, forskning och nyttiggörande utvecklas bland annat genom processarbete och genom gräns
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överskridande verksamheter inom Chalmers styrkeområden
och utbildningsområden. Chalmers har de senaste åren haft
särskilt fokus på kvalitetsutveckling i alla verksamheter med
extra uppmärksamhet på jämställdhet, breddad rekrytering
och vetenskapligt genomslag. Stödet till arbetet med hållbar
utveckling, entreprenörskap och internationalisering har förtydligats för att dessa prioriterade områden ska genomsyra
Chalmers verksamhet och stödja Chalmers utveckling.
Chalmers ledningsgrupp (CLG) under ledning av rektor/vd,
ansvarar för strategisk ledning, centrala beslut och deras genomförande i Chalmers tekniska högskola AB. CLG ansvarar
också för att samtliga verksamhetsområden samverkar och driver Chalmers utveckling framåt liksom att Chalmers roll och
bidrag i samhället hela tiden utvecklas. CLG består av följande
funktioner: rektor, pro- och vicerektorer, Chalmers 13 prefekter, fakultetsrådets ordförande (adjungerad), studentkårens
ordförande, chefen för Chalmers verksamhetsstöd samt HRchef, ekonomichef, kommunikationschef och rektors rådgivare.

Institutionerna och det gemensamma
verksamhetsstödet
De tretton institutionerna och det gemensamma verksamhetsstödet utgör Chalmers linjeorganisation. Vid institutionerna
är all akademisk personal samt personal i det lokala verksamhetsstödet anställda. Institutionerna svarar för den ämnesdisciplinära utvecklingen, kompetensutveckling av personal samt
planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.
Här sker även ledning av forskarskolor och utveckling av kurser i Chalmers utbildningar.
Chalmers gemensamma verksamhetsstöd är organiserat i nio
avdelningar inom administration och service under chefen för
det gemensamma verksamhetsstödet. Verksamhetsstödets
uppgift är att stödja och förvalta Chalmers verksamhet på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

Styrkeområden och excellensinitiativ
De sex tematiska styrkeområdena svarar för ämnesövergripande integration av Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande. Under 2020 har ett nytt styrkeområde i gränslandet mellan medicin och teknik startats. Styrkeområdena är
underställda prorektor. Excellensinitiativet Nano svarar för
ämnesövergripande integration och möjliggörande kompetensutveckling inom området nanoteknologi och nanovetenskap och är underställt vicerektor för forskning och forskarutbildning. Centrumbildningar och forskningsinfrastrukturer
utgör dynamiska mötesplatser och är därmed viktiga utvecklingsmiljöer i styrkeområdena och excellensinitiativet.

Utbildning och livslångt lärande
Vicerektor för utbildning och livslångt lärande har ett över
gripande strategiskt ansvar för Chalmers utbildning på grund
och avancerad nivå och ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbetet med ambition att upprätthålla en utbildning i
världsklass.
Målbilden är att rekrytera högt motiverade studenter från hela
världen till en attraktiv lärandemiljö för att de ska gå vidare
som alumner med djupa ämneskunskaper, entreprenöriell
kompetens och utvecklade personliga egenskaper.

Chalmers utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs
inom fem utbildningsområden underställda vicerektor. Varje
utbildningsområde leds av en utbildningsområdesledare som
ansvarar för övergripande utveckling samt planering och dimensionering av utbildning. Utbildningen i fyra av utbildningsområdena är organiserad i utbildningsprogram medan
det femte utbildningsområdet innefattar fort- och vidare
utbildning för det livslånga lärandet, exempelvis fristående
kurser och öppna nätbaserade kurser (moocar).

Forskning och forskarutbildning
Vicerektor för forskning och forskarutbildning har ett övergripande strategiskt ansvar för området. Forskarutbildningen
organiseras i forskarskolor och examen avläggs i vetenskapliga
ämnen som är knutna till Chalmers institutioner. Målet är att
forskarstuderande ges en vetenskaplig bas och djup inom sitt
forskningsområde och lär sig forskningens metodik och hantverk, samt att de får bidra till forskning vid den internationella
forskningsfronten och utveckla sin pedagogiska förmåga.

Nyttiggörande
Vicerektor för nyttiggörande har ett övergripande strategiskt
ansvar att gynna nyttiggörandet i ett brett perspektiv, såväl
internt som externt. Målet är att utveckla Chalmers förmåga
att verka för nyttiggörande i syfte att bidra till hållbar
utveckling, näringslivets konkurrenskraft och att möta
samhällets utmaningar.

Fakultetsrådet
Fakultetsrådet är ett självständigt, representativt organ för fakulteten och behandlar verksamhetsfrågor av principiell natur
ur ett akademiskt perspektiv. Fakultetsrådet är rådgivande
till rektor. •
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Chalmers institutioner
Sedan maj 2017 har Chalmers 13 institutioner, grundstrukturen i lärosätets akademiska linjeorganisation. Dessa ansvarar för den ämnesdisciplinära utvecklingen inom respektive vetenskapligt område.
Varje institution leds av en prefekt som är underställd rektor samt en del av Chalmers ledningsgrupp.

Arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik
Prefekt
Fredrik Nilsson
Avdelningar
Arkitekturens teori och metod
Byggnadsdesign
Byggnadsteknologi
Construction management
Geologi och geoteknik
Installationsteknik
Konstruktionsteknik
Stadsbyggnad
Teknisk akustik
Vatten miljö teknik

Elektroteknik
Prefekt
Anders Karlström

Licentiatexamina		 11
Doktorsexamina		24
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
187
Refereegranskade
konferensbidrag		95
Antal helårsstudenter		 1 493
Antal anställda		
240
Intäkter (mnkr)		
335

Avdelningar
Industriell bioteknik
Kemisk biologi
Livsmedelsvetenskap
Systembiologi

Prefekt
Thomas Nilsson

Licentiatexamina		 0
Doktorsexamina		10
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
248
Refereegranskade
konferensbidrag		 9
Antal helårsstudenter		
115
Antal anställda		
187
Intäkter (mnkr)		
222

Prefekt
Charlotte Wiberg
Licentiatexamina
14
Doktorsexamina
11
Refereegranskade
vetenskapliga
artiklar
138
Refereegranskade
konferensbidrag
171
Antal
helårsstudenter 1 758
Antal anställda
202
Intäkter (mnkr)
324

Licentiatexamina		 11
Doktorsexamina		17
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
291
Refereegranskade
konferensbidrag		22
Antal helårsstudenter		
438
Antal anställda		
211
Intäkter (mnkr)		
295

Avdelningar
Kemisk fysik
Kondenserad materieoch materialteori
Materialfysik
Mikrostrukturfysik
Nano- och biofysik
Material och ytteori
Subatomär, högenergioch plasmafysik

Industri- och
materialvetenskap

Data- och informationsteknik
Avdelningar
Data Science
Datorteknik
Formella metoder
Funktionell programmering
Informationssäkerhet
Interaktionsdesign
Logic and Types
Nätverk och system
Software Engineering

Avdelningar
Elkraftteknik
Kommunikation, antenner
och optiska nätverk
Signalbehandling och
medicinsk teknik
System- och reglerteknik

Fysik

Biologi och Bioteknik
Prefekt
Stefan Hohmann

Licentiatexamina		 21
Doktorsexamina		16
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
254
Refereegranskade
konferensbidrag		208
Antal helårsstudenter		
909
Antal anställda		
270
Intäkter (mnkr)		
320

13 1)
11 1)

112 1) 2)
1361) 2)
1 263 1)
131 1)
259 1)

Prefekt
Rikard Söderberg

Licentiatexamina		
10
Doktorsexamina		15
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
204
Refereegranskade
konferensbidrag		74
Antal helårsstudenter		
857
Antal anställda		
195
Intäkter (mnkr)		
243

Avdelningar
Design & Human Factors
Konstruktionsmaterial
Material- och
beräkningsmekanik 
Material och tillverkning
Produktionssystem
Produktutveckling

1)

Varav Chalmers.

2)

Inklusive sampublicerade artiklar med GU.
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Kemi och kemiteknik
Prefekt
Leif Åhman
Avdelningar
Energi och material
Kemi och biokemi
Kemiteknik
Tillämpad kemi

Rymd-, geo- och
miljövetenskap

Licentiatexamina
22
Doktorsexamina		23
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
291
Refereegranskade
konferensbidrag		
4
467
Antal helårsstudenter		
246
Antal anställda		
Intäkter (mnkr)		
317

Prefekt
Jan Petter Hansen

Licentiatexamina
17
Doktorsexamina		13
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
327
Refereegranskade
konferensbidrag		21
Antal helårsstudenter		
500
255
Antal anställda		
Intäkter (mnkr)		
331

Avdelningar
Astronomi och plasmafysik
Energiteknik
Fysisk resursteori
Mikrovågs- och optisk
fjärranalys
Onsala rymdobservatorium

Matematiska vetenskaper
Prefekt
Bernt Wennberg
Avdelningar
Algebra och geometri
Analys och sannolikhetsteori
Tillämpad matematik
och statistik

Licentiatexamina
5
Doktorsexamina
11
Refereegranskade
vetenskapliga
artiklar
184
Refereegranskade
konferensbidrag
13
Antal
helårsstudenter 2 210
Antal anställda
112
Intäkter (mnkr)
227

3 1)
8 1)

127 1) 2)
8 1) 2)
1 679 1)
65 1)
157 1)

Mekanik och
maritima vetenskaper
Prefekt
Angela Hillemyr
Avdelningar
Dynamik
Fordonssäkerhet
Fordonsteknik och
autonoma system
Förbränning och
framdrivningssystem
Marin teknik
Maritima studier
Strömningslära

Licentiatexamina
26
Doktorsexamina
21
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
217
Refereegranskade
konferensbidrag		76
Antal helårsstudenter		
995
Antal anställda		
251
Intäkter (mnkr)		
329

Mikroteknologi
och nanovetenskap
Prefekt
Mikael Fogelström
Avdelningar
Elektronikmaterial och system
Fotonik
Kvantkomponentfysik
Kvantteknologi
Mikrovågselektronik
Nanotekniklaboratoriet
Terahertz- och
millimetervågsteknik
Tillämpad kvantfysik

Licentiatexamina
11
Doktorsexamina
18
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
179
Refereegranskade
konferensbidrag		48
Antal helårsstudenter		
113
Antal anställda		
224
Intäkter (mnkr)		
337

Teknikens ekonomi
och organisation
Prefekt
Maria Elmquist

Licentiatexamina
7
Doktorsexamina		13
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar		
148
Refereegranskade
konferensbidrag		35
Antal helårsstudenter		
1 127
Antal anställda		
190
Intäkter (mnkr)		
221

Avdelningar
Entrepreneurship and Strategy
Environmental Systems
Analysis
I nnovation
and R&D Management
Science, Technology and Society
Service Management
and Logistics
Supply and Operations
Management

Vetenskapens
kommunikation och lärande
Prefekt
Ann-Sofie Axelsson

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

Avdelningar
Användarservice
Fackspråk och kommunikation
Forskarstöd, bibliometri och
rankning
Informationskompetens för
lärande och forskning
Ingenjörsutbildningsvetenskap
Mediaförsörjning
Utveckling och
Blended Learning

0
0
10
2
83
92
157

Sedan 2017 är Chalmers bibliotek inte en separat enhet, utan en del av
institutionen Vetenskapens kommunikation och lärande.
Institutionerna Data- och informationsteknik samt Matematiska vetenskaper drivs integrerat med Göteborgs universitet, därför särredovisas
de uppgifter som kan hänföras till Chalmers vid sidan om totalsiffrorna.
Utöver de avdelningar som finns i tabellerna på detta uppslag finns vid
varje institution en avdelning för verksamhetsstöd.

1)

Varav Chalmers.

2)

Inklusive sampublicerade artiklar med GU.
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Chalmers
styrkeområden
Världen är föränderlig, med stora utmaningar kopplade till bland annat klimat, hållbarhet, hälsa och
digitalisering. Chalmers styrkeområden arbetar brett för att möta utmaningarna genom att stötta
forskning och bygga samarbeten, inom lärosätet och med det omgivande samhället.

D

e stora samhällsutmaningarna har aldrig varit viktigare
att adressera. Det är tydligt för såväl lärosäten som finansiärer. Horizon Europe, världens största forskningsoch innovationsprogram, tar avstamp i problemställningarna.
Svenska finansiärer följer efter med utlysningar som kräver
tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samarbeten.
Chalmers styrkeområden arbetar sedan 2010 utmaningsdrivet
och mångdisciplinärt, i nära samverkan med industrin och olika
samhällsaktörer. Styrkeområdena verkar över hela lärosätets
bredd för att ta tillvara potential, koordinera satsningar och utveckla synergier. Styrkeområdena är, tillsammans med ansvariga institutioner, värdar för centrum och infrastrukturer, och
ansvarar även för Chalmers strategiska partnerskap. De bygger
nätverk inom och utom lärosätet, och är en viktig bidragande
faktor bakom stora institutionsöverskridande forskningsanslag
samtidigt som de möjliggör för Chalmers att bidra med nyttiggörande till samhället.
Chalmers har sex styrkeområden: Energi, Hälsa och teknik,
Informations- och kommunikationsteknik, Materialvetenskap,
Produktion och Transport. Här presenteras några exempel från
verksamheten.

Covid-19: Snabb kraftsamling för att stötta
forskning
Under våren slog pandemin till. Styrkeområdenas ledning beslutade att snabbt ändra kurs och rikta om medel för att främja
covid-relaterad forskning. Genom en enkel ansökningsprocess
kunde projekt stöttas i uppstartsfasen. Mellan maj och september inkom 39 projektförslag från olika delar av Chalmers,
många av dem utvecklade i samverkan med externa aktörer.
Av dessa beviljades ett 20-tal stöd. Ett axplock presenteras här.
Forskare på Kemi har utvecklat ett material som inaktiverar
bakterier och virus, och säkerställer nu att materialet fungerar
på Coronavirus. Projektet har uppmärksammats brett och gett
Chalmers stor synlighet i medierna. Forskarlag från Matematiska vetenskaper och Data- och informationsteknik kunde
tidigt hjälpa vården att förutsäga covid-orsakat behov av sjukhusplatser, och vidareutvecklade sedan modellerna för att riskbedöma smitt-toppar. På Mekanik och maritima vetenskaper
studerar forskare hur länge smittbärande partiklar överlever
utanför kroppen. Samtidigt pågår arbete på Arkitektur och

samhällsbyggnad för att undersöka hur optimal inomhusmiljö
ska säkerställas för att minska smittspridning.
Mobilitet och resvanor före och efter pandemiutbrottet
undersöks på Rymd-, geo- och miljövetenskap i en studie i
samverkan med Göteborgs universitet, vars forskare också
samarbetar med Teknikens ekonomi och organisation för att
studera påverkan på e-handeln. Styrkeområdet Produktion
har startat ett projekt som undersöker störning, påverkan och
återhämtning inom produktionen, men också fångar innovativa
lösningar som växer fram i samband med pandemin.
Hälsa och teknik samt Informations- och kommunikations
teknik, Chalmers AI Research Centre – Chair – och Chalmers
Data Science Research Engineers samverkar i flera projekt
med Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen och Ericsson. I dessa tar man exempelvis fram modeller för
smittspridning och för prediktion av vårdbehov.

Digitala evenemang med ökat deltagande
Planerade möten och evenemang fick snabbt ombokas på
grund av pandemin. Men digitalt format innebär också möjligheter. Ett exempel är initiativseminariet Materials for Tomorrow, om framtidens biobaserade material med Wallenberg
Wood Science Center och Treesearch som medarrangörer, som
fick ett ökat antal åhörare från exempelvis Indien och Brasilien. Talarna loggade in från såväl Tokyo som Texas.
Hälsa och teknik, Chalmers nya styrkeområde som startades
under våren, genomförde ett uppstartsmöte i hybridform där
moderator, paneldeltagare och föreläsare befann sig på plats
medan övriga deltog via YouTube. En mässa inriktad på examensarbeten, i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, blev också digital. Mässan
planeras bli ett återkommande evenemang där studenterna erbjuds examensarbeten i gränslandet mellan hälsa och teknik.
Transport och Energi har 2020 arrangerat ett flertal lunchseminarier, ibland med mångdubbelt fler deltagare än vid ett fysiskt evenemang. Bland talarna märks, förutom forskare, ledare från näringsliv och myndigheter, statssekreterare och
journalister. Ett seminarium behandlade omställning till en
hållbar ekonomi efter coronapandemin, ett annat Göteborg
Stads nya miljö- och klimatprogram. Styrkeområdet Energi
och IVL Svenska Miljöinstitutet, som är en av Chalmers strate-
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giska partner, anordnade ett seminarium med syfte att öka
forskarnas förståelse för – och vilja att medverka i – den offentliga debatten om omställningen till ett hållbart samhälle. Deltagarrekord slogs av ett lunchseminarium om vätgas med över
270 anmälda.
Mest spektakulär blev Nordic Rheology Conference 2020 in
Cyberspace, som genomfördes med stöd av Materialvetenskap.
Deltagarna fick skapa egna avatarer med vilka de besökte konferensen. Formatet gav möjlighet till realistisk interaktion vilket uppskattades, och initiativet har lett till att arrangörerna
ombetts anordna nästa års Annual European Rheology Conference, även denna i cyberrymden.

Hälsa och artificiell intelligens i fokus
Vårdsektorn står inför stora utmaningar, och för att klara
dessa krävs nya tekniska lösningar. Styrkeområdet Hälsa och
teknik, som startats i nära samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, sträcker sig över hela Chalmers och ett brett spektrum
av forskningsområden för att möta behoven. Ett konkret exempel på samarbete med de externa aktörerna är det nya forskningslaboratorium med fokus på diagnostik och cancerbehandling som nu byggs. Det erbjuder kliniknära forskning, i en
miljö där ingenjörer och kliniker arbetar sida vid sida för att
definiera frågeställningar och hitta lösningar.
Artificiell intelligens, AI, lyfts ofta fram som ett viktigt utvecklingsområde för en effektiv och säkrare vård. Med AI kan
stora mängder data behandlas, symtom identifieras och röntgenbilder tolkas. Informations- och kommunikationsteknik
och AI-centrumet Chair har under 2020 ordnat evenemang
med Chalmers strategiska partner och Göteborgs universitet
inom flera områden, ett av dem i samarbete med Hälsa och
teknik för att ytterligare öka kontakterna mellan Chalmers,
GU och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sjukhuset är också
samarbetspartner i Chair, och ingår sedan i våras i ett konsortium tillsammans med Volvokoncernen, Volvo personvagnar,
Cevt och Ericsson.
AI-forskningen på Chalmers har utvecklats kraftigt tack vare
den stora satsningen från Chalmers stiftelse i Chair, i kombination med det nationella programmet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP. Under 2020 påbörjades uppbyggnaden av den nya infrastrukturen e-commons
– med aktivt stöd från Informations- och kommunikationsteknik och i samarbete med Chair och WASP – samt den nationella infrastrukturens Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) nya beräknings- och datalagringsinfrastruktur
inom AI och maskininlärning på Chalmers (läs mer på sidan
26 i kapitlet om forskning).

Hållbarhet genomsyrar arbetet
Chalmers arbete ska tydligt relatera till FN:s hållbarhetsmål.
Styrkeområdet Transport har representerat Chalmers i Vinnovas K3-projekt Agera, med syfte att använda hållbarhetsmålen
som ramverk för utveckling, utvärdering och uppföljning. Under våren erbjöds forskarna en inblick i det nya verktyget SDG
Impact assessment tool, utvecklat av Göteborgs centrum för
hållbar utveckling (GMV). Styrkeområdet stod dessutom värd
för ett evenemang, Transport solutions for a sustainable future,
under Act Sustainable-veckan.
I början av året anordnades FN:s tredje globala konferens om
trafiksäkerhet i Stockholm. Konferensen resulterade i Stock-
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Energi
utforskar nya idéer för omställning till hållbara energisystem och
skapar samsyn kring långsiktiga utmaningar för att tillsammans hitta
lösningar för framtiden.

Hälsa och teknik
tar sig an de stora hälsorelaterade samhällsutmaningarna genom
utveckling av ny teknik och innovativa lösningar i nära samarbete
med sjukvård och näringsliv.

Informations- och
kommunikationsteknik
siktar mot ett smartare, säkrare och hållbart samhälle genom
digitalisering, AI-tillämpning och andra IKT-områden,
i samarbete mellan forskning, industri och samhälle.

Materialvetenskap
banar väg för nya material för morgondagens hållbara
teknologier, som kan erbjuda lösningar på globala utmaningar
inom energi, hälsa, byggande och transport.

Produktion
bidrar till en hållbar industri i en digital era, genom omställning
till cirkulär ekonomi, industriell digitalisering, användning av
nya material samt kompetensutveckling i framtidens industri.

Transport
tar fram ny kunskap för att möta transportrelaterade hållbarhetsutmaningar. Fokus ligger på att öka effektiviteten hos transporter och
logistik, öka trafiksäkerheten och uppnå ett fossilfritt transportsystem.

holms-deklarationen, med rekommendationer för att halvera
trafikrelaterade dödsfall globalt till 2030, i linje med Agenda
2030. Transport- och trafiksäkerhetscentrumet Safer arbetar
nu vidare med relevanta aktörer för att koordinera insatserna.
Under konferensen undertecknades också avtal för Svensk-indiska transportinnovations- och säkerhetspartnerskapet, Sitis.
Chalmers deltar som enda svenska lärosäte.
Den internationella konferensen Beyond 2020, som arrangerades digitalt av Chalmers och Johanneberg Science Park, tog
sikte på 11 av FN:s 17 hållbarhetsmål. Konferensen resulterade
i ett ramverk som ska ligga till grund för regionala strategier för
framtidens hållbara samhällsbyggande.
Energimyndigheten har under 2020 beviljat Chalmers medel
som värdorganisation för Swedish Life Cycle Center. Medlen
ska användas till ett innovationskluster under 2020–2024, i syfte att stärka samarbeten, bidra till kunskapsutbyte och kompetensuppbyggnad samt förståelse för livscykelperspektivet.
Då företag ofta ser svårigheter i anpassning till en cirkulär ekonomi har två forskare inom Produktion också designat ett
verktyg för cirkulär konsumtion, Use 2 Use. Projektet kvalade
in på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins så kallade
100-lista, som 2020 hade temat hållbarhet.
Batterier har stått i fokus för flera nyheter under året. Bland
annat uppmärksammas teknik för att återvinna dyrbara metaller i samarbete med batteritillverkaren Northvolt. Chalmers
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forskare har också utvecklat ett bredbart mellanlager i så kallade solid state-batterier som ska driva elbilar. Tekniken gör
strömtätheten tio gånger så hög, samtidigt som prestanda och
säkerhet förbättras.

Solenergi är ett område under utveckling på Chalmers,
där styrkeområdena Energi och Materialvetenskap samarbetar med excellensinitiativet Nano och ledningarna för tre av
Chalmers institutioner.

Forskning på nya material, som biobaserade material från cellulosa, har fått utökade möjligheter vid anläggningen Max IV.
All verksamhet vid infrastrukturen, och även vid European
Spallation Source, samordnas av Materialvetenskap. Styrkeområdet arbetar strategiskt med interna och externa forskningsinfrastrukturer, vilket tydligt stärker Chalmers konkurrenskraft. Ett bevis är att Chalmers under året tog hem fyra
utlysta doktorandtjänster i den av Stiftelsen för Strategisk
Forskning finansierade forskarskolan Swedness.

Under 2020 restes ett nytt vindkraftverk för forskning på effektiv och hållbar vindkraftsteknik. Kraftverket som finns på
Björkö i Göteborgs norra skärgård är byggt i trä, av företaget
Modvion som är ett bolag i Chalmers Ventures portfölj. Ett stort
antal sensorer ska ge forskarna information om vilka påfrestningar kraftverket utsätts för under olika driftsförhållanden.

Att väga samman hälso- och hållbarhetsaspekter av livsmedel
för att uppnå globala hälso- och hållbarhetsmål är ett forskningsområde där Chalmers utvecklar samarbeten med lärosäten, industri och myndigheter. I ett pågående projekt som drivs
av Chalmers, Västra Götalandsregionen, Rise och Sveriges
Lantbruksuniversitet undersöks regionens proteinanvändning
i en pilotstudie som syftar till att forma ett framtida forskningsprogram. I november kom också beskedet att fyra centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet får dela på 192 miljoner kronor från hållbarhetsinriktade
statliga forskningsrådet Formas. Chalmers finns representerat
i tre av de fyra, för att vidareutveckla hållbar och hälsosam mat
från havet och växtbaserade proteiner, samt innovation för
hållbar omställning.

Klimatet fortsatt i topp på agendan
På styrkeområde Energi berör klimatfrågan snart sagt all verksamhet. I början av året lämnade den klimatpolitiska vägvalsutredningen över sin rapport om minusutsläpp till regeringen.
Tre av utredningens experter är från Chalmers..
Med stöd från styrkeområdena har Chalmers tagit hem flera
stora internationella bidrag under året. Som exempel kan nämnas 1,5 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet till
Mechanisms and actors of feasible energy transitions, ett projekt som ska pågå under fem år. Det Chalmersledda EU-projektet Most, med fokus på solenergi, har beviljats 4,3 miljoner
euro för att vidareutveckla prototyper med sin unika teknologi.

STRATEGISKA PARTNER
Chalmers har långsiktiga samarbetsavtal med partner inom industri
och offentlig sektor, varje samarbete har ett styrkeområde som värd.
SO-värd

Samarbetspartner

Energi

Göteborg Energi
ABB
Preem
HSB
IVL Svenska miljöinstitutet

Informations- och
kommunikationsteknik

Saab
Ericsson
Ruag

Transport

Volvokoncernen
Volvo personvagnar
Cevt

Materialvetenskap

Stora Enso
Nouryon
Rise

Produktion

Ikea

Arkitektur och samhällsbyggnads
teknik

Göteborgs stad

Mistra Carbon Exit, ett forskningsprogram som leds av Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet, har i tre tekniska färdplaner visat hur bygg- och anläggningssektorn kan nå nettonollutsläpp 2045. Forskare från Chalmers och Göteborgs
universitet har också undersökt hur utsläpp från vägbyggen
kan halveras. Tekniken finns även för att minska utsläpp från
basindustrins anläggningar, vad som krävs är politiska åtgärder och ekonomiska styrmedel, menar forskarna. .

Breddar samarbeten nationellt
och internationellt
Genom åren har styrkeområdena allt mer utvecklat samverkan, med varandra, med Chalmers strategiska partner samt
nationella och internationella parter. Under 2020 signerades
ytterligare ett strategiskt partnerskap: mellan Chalmers, Göteborgs stad och Göteborgs universitet. Syftet är att stötta, systematisera och koordinera samarbeten mellan parterna för att
kraftsamla och prioritera mot gemensamma mål, samt att öka
möjligheten till kunskapsbaserat beslutsfattande. Samarbetet
spänner över i stort sett alla styrkeområden, och utgör också en
möjlighet att samverka kring utlysningar.
Samverkan ger en tyngd som märks i möjligheterna att få
medel, såväl som i uppkomsten av nya idéer. Det avspeglas
även i Chalmers utbildningsutbud, där styrkeområdena ger
viktig input. Styrkeområdena har ett väl fungerande samarbete med utbildningsinitiativet Tracks, vars fem teman efter en
öppen process landat så att de knyter väl an till styrkeområdena. Denna anknytning har visat sig värdefull, och i flera fall är
även styrkeområdenas ledningar praktiskt engagerade. Varje
strategiskt partnerskap har ett styrkeområde som hemvist,
men arbetar samtidigt tydligt på bredden över lärosätet med
styrkeområdesstrukturen som stöd. Ett exempel på lyckat samarbete som även involverar studenter är båtkonstruktionsprojektet Formula Sailing, där Materialvetenskap har sammanfört
partnerföretaget Stora Enso och studenterna. Ett annat exempel är Transports Capstone-projekt, där studenter från Chalmers och Penn State University samarbetar med Volvokoncernen, och studenter från Chalmers och UC Berkeley med Volvo
personvagnar.
Avslutningsvis ett par exempel på stora aktuella samarbeten:
Laboratoriet Seel, Swedish Electric Transport Laboratory, ägs
av Chalmers tillsammans med Rise och ska utnyttjas för testverksamhet av aktörer i transportsektorn. I somras kom beskedet att Energimyndigheten beviljar 575 miljoner till anläggningen som beräknas stå färdig 2023. Chalmers är också genom
styrkeområdet Produktion partner i såväl EU-satsningen EIT
Manufacturing som Horizon 2020-projekten: Manuela, för additiv tillverkning av metall och Cheops, med fokus på drift av
elfordon i rymden. Projekten lyfter europeisk industri för att
möta den globala konkurrensen. Samtidigt bygger de vidare på
Chalmers unika nätverk av externa aktörer. •
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Utbildning på grundoch avancerad nivå
Covid-19-pandemin har inneburit stora kliv framåt på den resa inom digitalisering av utbildning
som Chalmers påbörjat de senaste åren. Lärare och studenter har ställts inför nya utmaningar och
har med stort engagemang och hårt arbete skapat förutsättningar för att utbildningen fortsatt utvecklas
men inom förändrade ramar. Erfarenheterna kommer att bidra till att Chalmers utbildningar även i
framtiden kan svara på de utmaningar som världen och därmed studenterna ställs inför. Helt i linje
med William Chalmers motto: Avancez!

F

ör att stödja den accelererande teknikutvecklingen som
drivs av globala och lokala utmaningar behövs högre utbildning som vilar på teknikvetenskapernas grunder och
som förbereder studenter för att leda framtidens utveckling.
Chalmers utbildningar är i ständig rörelse framåt och syftar
till att ge studenter ett brett och djupt kunskapsomfång som
integrerar hållbarhet, samverkan med omgivande samhälle
och förberedelse för ett livslångt lärande.
Covid-19-pandemin har haft stor inverkan på Chalmers utbildning under året. Den senare hälften av vårterminen ställdes
med kort varsel om till att ges i princip helt digitalt, vilket kunde
genomföras utan att någon kurs behövde ställas in. Höstterminen har bedrivits i ett hybridformat med campusbaserad undervisning kompletterad med digitala inslag. För att klara omställningen till hybridundervisning tillsattes en särskild arbetsgrupp med ansvarsområden innefattande anpassad pedagogik, digitala verktyg, examination på distans, och teknisk utrustning. Såväl lärare som stödpersonal har med stort engagemang arbetat för att Chalmers utbildning och kringliggande
aktiviteter ska kunna bedrivas med hög kvalitet även under de
nya förutsättningarna.
Chalmers traditionella mottagning av nya studenter som
vanligtvis börjar på Götaplatsen i Göteborg med procession
till campus Johanneberg ställdes också om till ett hybridformat.
Under de fyra mottagningsveckorna arrangerade Chalmers
studentkår tillsammans med högskolan introducerande

CHALMERS FEM UTBILDNINGSOMRÅDEN

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

utbildning och sociala aktiviteter med stort hänsynstagande
till myndigheternas rekommendationer vilket innebar att
förstaårsstudenterna trots begränsningarna fick möjlighet att
bekanta sig med campusområden och studier vid Chalmers.
Många av de mer informationsrelaterade mottagningsaktiviteterna visade sig fungera även i ett digitalt format och
kommer att kunna behållas så framöver.
Chalmers utbildningsutbud innefattar tekniskt basår på förutbildningsnivå, fristående kurser på grundnivå och avancerad
nivå samt 29 grundnivåprogram och 40 masterprogram. Masterprogrammen är, med undantag för det program som leder till
ämneslärarexamen, öppna för internationella studenter och
har engelska som undervisningsspråk.
Chalmers beslutar årligen om dimensionering av antalet utbildningsplatser på grundläggande och avancerad nivå. Som
underlag för dimensionering och fördelning av antalet utbildningsplatser används såväl omvärldsanalys som analys av statistik rörande antagning, registrering och genomströmning.
I början av 2020 beslutade Chalmers att utöka antalet platser
på befintliga program för att möjliggöra för fler att utbilda sig
inom bristyrkesområden. Totalt tillkom 152 platser inom områden som arkitektur, datateknik, informationsteknik, mekatronik och maskinteknik. Efter de av regeringen annonserade
särskilda satsningarna till följd av covid-19-pandemin utökades
civil- och högskoleingenjörsprogram med ytterligare 30 platser
och ett nytt distansbaserat tekniskt basår med 300 platser inrättades. Ytterligare insatser som genomfördes för att öka utbildningsmöjligheter i samband med pandemin innefattade återöppnande av antagning till masterprogram under sommaren
samt inrättande av ett antal fristående kurser. Dessa satsningar får påverkan på Chalmers utbildningsvolym även på längre
sikt och Chalmers beräknar att producera över det prognostiserade takbeloppet för ersättning för helårsprestationer/helårsstudenter under överskådlig tid framöver. Utökningen av
platser på tekniskt basår påverkar den framtida omfattningen
av programplatser då basårsutbildningen ger platsgaranti till
Chalmers tre- och femåriga utbildningar.
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MASTERPROGRAM, 120 HP

Applied mechanics
Architecture and planning
beyond sustainability
Architecture and urban design
Automotive engineering
Biomedical engineering
Biotechnology
Communication engineering
Complex adaptive systems
Computer science – algorithms,
languages, and logic
Computer systems and networks
Data science and AI
Design and construction project
management

Electric power engineering
Embedded electronic system
design
Engineering mathematics and
computational science
Entrepreneurship and
business design
High-performance computer
systems
Industrial design engineering
Industrial ecology
Infrastructure and
environmental engineering
Innovative and sustainable
chemical engineering

Chalmers nya, tvärdisciplinära civilingenjörsprogram Globala
system och Medicinteknik tog emot sina första studenter till
höstterminen 2020. Söktrycket till dessa program var mycket
gott och glädjande är en god balans mellan kvinnliga och manliga sökande. Under året har beslut fattats om att starta ett nytt
masterprogram kallat Mobility engineering till höstterminen
2021. Programmet har fokus på tekniska aspekter av mobilitet
i vid bemärkelse och har inriktningar mot vägfordon, rälsfordon, fartyg och flyg. Programmet ersätter de två tidigare masterprogrammen Automotive engineering och Naval architecture and ocean engineering.
Under året har Chalmers och Linnéuniversitetet tillsatt en särskild utredare som genomfört en utredning om det långsiktiga
kompetensförsörjningsbehovet inom sjöfartsområdet. Utredningen levererades innan sommaren och har presenterats för
Utbildnings- och Infrastrukturdepartementen.
I februari 2020 meddelade Universitetskanslerämbetet (UKÄ)
sitt beslut efter granskningen av utbildningar som leder till
ämneslärarexamen. Granskningen omfattade ett utbildningsprogram på Chalmers (masterprogrammet Lärande och ledarskap) vilket fick det samlade omdömet hög kvalitet.
I april 2020 meddelade UKÄ också sitt beslut efter lärosätesgranskningen av Chalmers kvalitetssäkringsarbete för utbildning. Chalmers uppfyller kraven i fem av sex bedömningsområden men bedöms behöva utveckla kvalitetssystemet för att
säkerställa att jämställdhetsaspekter systematiskt beaktas i planering och utformning av utbildningarna. Under hösten 2020
har ett arbete påbörjats för att identifiera vilka åtgärder som
behöver genomföras på kort och lång sikt. Chalmers ska återrapportera till UKÄ om vidtagna åtgärder senast 1 april 2022.
I november 2020 påbörjade Chalmers det interna arbetet inför
UKÄ:s tematiska utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. De inledande aktiviteterna innebar förutom
planering och en första verksamhetsöversyn också deltagande
vid UKÄ:s workshop på temat breddad rekrytering. Utvärderingen ska redovisas till UKÄ senast den 3 maj 2021.
Chalmers stiftelsesatsning Tracks, som ska bidra till att i undervisningen skapa möten mellan studenter i olika discipliner, har
nu gått in på sitt andra år. Under 2020 har 20 kurser levererats
inom ramen för Tracks inom fem aktuella teman: Emerging
Technologies, Hållbar produktion, Hållbara städer, Hållbara
transporter samt Hälsa och sportteknologi. Gemensamt för

Interaction design and
technologies
Lärande och ledarskap
Management and economics of
innovation
Maritime management
Materials chemistry
Materials engineering
Nanotechnology
Naval architecture and ocean
engineering
Physics
Product development
Production engineering

Quality and operations
management
Software engineering and
technology
Sound and vibration
Structural engineering and
building technology
Supply chain management
Sustainable energy systems
Systems, control and
mechatronics
Wireless, photonics and space
engineering

alla kurser inom Tracks är kopplingen till aktuell forskning
och samhällsutmaningar. Intresset för att utveckla så väl som
att läsa kurser inom ramen för Tracks ökar kontinuerligt. Knuten till Tracks finns en följedoktorand som påbörjat ett projekt
om studenternas lärande och upplevelse av utbildnin gen.
Tracks är inte bara ett virtuellt koncept utan kommer också att
ha en särskild, projektorienterad lärmiljö som börjar byggas
under 2021.

Internationalisering
Chalmers är ett internationellt lärosäte och strävar efter att
kontinuerligt utveckla internationella samarbeten och utbytesmöjligheter. I slutet av maj 2020 avslutade Chalmers ordförandeskapsåret inom Nordic Five Tech-alliansen och lämnade
över till Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
(NTNU). Chalmers hade dessförinnan – under den andra
hälften av ordförandeskapsåret – koordinerat arbetet med att
ta fram en strategi för att beskriva de utmaningar som allianslärosätena vill adressera de kommande fyra åren.
I början av 2020 ansökte Chalmers tillsammans med sex andra
europeiska universitet om ett projekt inom Europauniversitetsprogrammet under Erasmus +. Ansökan beviljades och
projektet kallat Enhance inleddes i november. Konkret syftar
projektet till att sänka trösklarna för samarbeten och utbyten
och en ambition är att ge studenterna ökade möjligheter att
själva forma sin utbildning med hjälp av alla ingående universitets utbud. Inom Sverige samverkar de universitet som ingår
i olika Europauniversitet med en ambition att kunna agera
samfällt i förhållande till myndigheter och regering.
Samarbetet inom Idea League fortsätter att utvecklas. Försök
pågår för att samordna de fem universiteten i ett gemensamt
klimatramverk med det svenska ramverket som förebild.
Det finns också ambitioner att samarbeta i olika projekt med
afrikanska partneruniversitet i de fall det finns gemensamma
intressen. Idea League har ett visst överlapp med Enhance och
en del ambitioner i det nya Europauniversitetsnätverket kan
med fördel utvecklas i mindre skala i Idea League. Det gäller
till exempel idén om att utveckla smidiga utbytesformer och
utbildningssamarbeten. Inledningsvis kommer detta att ske
inom ramen för valda kurser där det redan finns etablerade
kontakter och samarbeten mellan forskare på Chalmers och
något av de övriga Idea League-universiteten.
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Under det gångna året har Chalmers fokuserat på att konsolidera befintliga utbytesavtal. Chalmers utbildningsledning har
genomlyst och prioriterat de utbytesavtal högskolan har i syfte
att höja relevans och kvalitet för studenterna samt minska administration kring studentutbyten. Därutöver har en allmän
översyn av hanteringen av utbytesavtal påbörjats.
Under året har Chalmers tecknat och reviderat ett utbytesavtal inom Erasmus +. Chalmers har skickat in en ansökan om
Erasmus Charter for Higher Education för perioden
2022/2023–2026/2027 för att kunna fortsätta delta i det program som kommer att ersätta nuvarande Erasmus +. Utanför
Erasmusområdet har två avtal förnyats under året. Chalmers
och Universität Stuttgart, Tyskland, har förhandlat om förlängning av det befintliga double master degree-avtal som
gällt till och med 2020.
Antalet inresande utbytesstudenter var under 2020 omkring
två tredjedelar så stor som 2019 och andelen utresande omkring hälften. Söktrycket för utbytesstudier var jämförbart
med tidigare år men covid-19-pandemin har påverkat möjligheten att genomföra utbytesstudierna.
Chalmers modell med internationella kandidatarbetsprojekt i
samarbete med Pennsylvania State University (Penn State)
och Volvokoncernen, respektive University of California,
Berkeley (UC Berkeley) och Volvo personvagnar, är fortsatt
framgångsrikt. I projekten använder studenter och lärare digital kommunikation, organisation och samarbete för att lösa
globala industriella frågeställningar. Ett av projekten i Penn
State-samarbetet vann det prestigefulla Lockheed Martin
Best Project-priset och UC Berkeley-samarbetet resulterade i
en samförfattad vetenskaplig publikation.

ORGANISERADE UTBYTEN MED ANDRA LÄNDER
Utresande utbytesstudenter

2020
VT
HT

2019
VT
HT

6
62
–
1
–
58

3
85
–
6
–
5

6
74
2
1
58
–

7
150
2
8
–
73

127

99

141

240

Double master degree
Erasmus +
Norden
Unitech
World wide
Idea league
Linnaeus-Palme

8
173
1
1
43
–
–

2
202
1
14
5
1
–

4
206
8
5
40
–
4

10
327
7
10
60
1
–

Totalt

226

225

267

415

Double master degree
Erasmus +
Norden
Unitech
World wide
Bilateral
Totalt
Inresande utbytesstudenter

Jämlikhetsarbete och
studenternas arbetsmiljö
Chalmers har sedan 2017 genomfört den årliga enkäten
Studentbarometern som syftar till att kartlägga studenternas
upplevelse av studiemiljön på Chalmers. Resultatet från
undersökningen utgör grunden i Chalmers systematiska
arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete för studenter. Årets
enkät visade en positiv trend med ökad nöjdhet på 24 frågor.
De påståenden som fick högst medhåll var: ”Jag är stolt över
att studera på Chalmers” och ”Jag känner mig trygg på
Chalmers”. Tre frågor uppvisade ett sämre resultat än året

innan och de två frågor som fick lägst medhåll var ”Jag upplever
att det finns tid för eftertanke och reflektion i mina studier” och
”Jag har möjlighet att återhämta mig efter hög arbetsbelastning
i mina studier”. Det finns skillnader mellan hur manliga och
kvinnliga studenter upplever sin studiemiljö, främst inom frågor
som är kopplade till stress och jämlikhet. Studenter som uppger
att de tillhör en minoritetsgrupp utifrån de övriga lagskyddade
diskrimineringsgrunderna visar en lägre nöjdhet inom frågor
om den sociala arbetsmiljön. Studentbarometern används som
underlag vid de årliga studiesociala arbetsmiljöronderna som
genomförs på samtliga program, vilka i sin tur sammanställs på
utbildningsområdesnivå och därefter på lärosätesnivå.
På samtliga nivåer tas handlingsplaner fram för att förbättra
arbetsmiljön för studenter.
I mars 2020 avslutades projektet Chalmers mot sexism, inom
vilket högskolan och studentkåren tillsammans arbetat för att
skapa en arbetsmiljö fri från alla former av trakasserier för både
studenter och anställda. Inom projektet utformades en tydlig
process för utredning av trakasseriärenden och ett digitalt självrapporteringsverktyg kallat Trygg på Chalmers. Omkring 70
rapporter har lämnats in och dessa har resulterat i 58 ärenden
som utredningsteamet har hanterat av vilka tre fjärdedelar rör
studenter. Inom projektet genomfördes även en pilotutbildning
rörande trakasserier inom studiemiljö på fyra program för studenter i årskurs 1. Kursmomentet syftade till att öka kunskapen
om hur trakasserier tar sig uttryck i vardagen och hur var och en
kan bidra till ett tryggt och inkluderande Chalmers.
Årets mottagning påverkades starkt av pandemin och så även
högskolans stödjande insatser till kåren för en jämlik mottagning där ingen upplever sig diskriminerad. Den årliga ledarskapsutbildningen för mottagningskommittéerna kunde genomföras i internatform under tre dagar i februari medan
övriga insatser – workshoppar i jämställdhet och likabehandling för mottagningskommittéer och utbildning för så kallade
phaddrar – genomfördes digitalt. För den sistnämnda utbildningen gjorde det nya formatet att fler studenter deltog vilket
är mycket positivt. Digitala inslag i förarbetet till mottagningen
kommer fortsätta att användas kommande år.

Studentinflytande
Chalmers tekniska högskola och Chalmers studentkår samarbetar kontinuerligt för att förbättra studiemiljön och förutsättningarna för studenterna. Studenter är representerade på alla
nivåer inom Chalmers, från högsta ledningsnivå till kursvärderingsmöten för enskilda kurser, och bidrar med ett mycket
viktigt perspektiv i utbildningsrelaterade frågor. Chalmers och
studentkåren har under 2020 samarbetat särskilt intensivt i
alla de frågeställningar som gällt covid-19-pandemin och dess
påverkan på utbildningssituationen. Den kontinuerliga dialogen i frågor som arbetsmiljö, utbildningskvalitet och jämställdhet har varit en god grund för det nära samarbete som behövts
för att lyckas med de utmaningar som covid-19-pandemin har
ställt såväl studenter som utbildningsanordnare inför.

Pedagogik
Chalmers interna konferens för pedagogisk utveckling, KUL,
samlade under en heldag i januari 2020 drygt hundra deltagare
som utbytte erfarenheter kring undervisning och lärande.
Totalt presenterades omkring 30 bidrag på konferensen.
Bidragen gick först igenom en intern granskningsprocess
varefter författarna fick återkoppling samt möjlighet att arbeta
vidare med sina bidrag under en bearbetningsworkshop.
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TOTALT ANTAL DELTAGARE (EJ UNIKA INDIVIDER)
I HÖGSKOLEPEDAGOGISKA KURSER
2020

2019

2018

Doktorander
Övriga anställda
(tekniklektorer, doktorer et cetera)

257

222

131

293

215

126

Totalt

550

437

257

40

44

20

Utfärdade högskolepedagogiska diplom

Konferensen inleddes med en gemensam huvudpunkt om
inkluderande pedagogik och följdes därefter av parallella
sessioner med ämnen som handledning, hybridundervisning,
examination, diversifierade studentgrupper och integrering av
hållbar utveckling.
Chalmers pedagogiska pris 2020 tilldelades Christophe Demaziere, professor på Fysik, Oskar Rexfelt, docent på Industri- och
materialvetenskap, Jonathan Weidow, docent på Fysik, Magnus
Karlsteen, docent på Fysik och Hans Malmström, docent på
Vetenskapens kommunikation och lärande. Gemensamt för
samtliga pristagare 2020 är att de främjat studenternas lärande
då de med stort engagemang har arbetat studentcentrerat och
med kontinuerlig utveckling av sin undervisning.

Kompetensutveckling för lärare och
undervisande personal
Under 2020 har beläggningen på Chalmers högskolepedagogiska kurser varit fortsatt hög. En ny kurswebb för det högskolepedagogiska kurspaketet har lanserats och riktlinjer för validering och tillgodoräknande av externa kurser har arbetats
fram utifrån Sveriges universitet- och högskoleförbunds
(SUHF) rekommendationer.

Skolsamverkan och studentrekrytering
Chalmers vill medverka till att fler barn och unga upptäcker
naturvetenskap, teknik, matematik och ingenjörskap och därmed att de ser möjligheterna att bidra till en hållbar framtid
genom tekniska utbildningar. För att uppnå detta fokuserar
Chalmers på inspirerande och intresseväckande möten, långsiktiga skolprojekt samt dialog med blivande studenter. Genom samhällsnytta och samverkan strävar Chalmers efter att
vara relevant för och attrahera nya generationer till Chalmers
utbildningar.
Covid-19-pandemin har under året lett till ökad takt i en redan
påbörjad digitalisering av skolsamverkan och studentrekrytering. Verksamheten har präglats av snabb utveckling av innovativa lösningar för att kunna möta målgrupperna under de
nya förutsättningarna. Nya digitala mötesformer har bidragit
till att Chalmers kunnat möta fler och nå en bredare målgrupp.
Exempel på detta är chattmöjlighet med studenter på grundoch avancerad nivå, läxhjälp online, coachning av grundskoleelever och – inte minst – mottagningen av nya studenter.

Skolsamverkan
Under 2020 har Chalmers genomfört långsiktiga insatser inom
skolsamverkan genom att erbjuda kreativa och utmanande
aktiviteter för grundskole- och gymnasielärare att använda i
undervisningen. Chalmers anordnar läxhjälp genom Intize
och Mattecoach.se och genom uppsökande verksamhet på
skolor och idrottsföreningar i utsatta områden genom Plugg-

stöd där svenska och internationella studenter tillsammans
träffar unga. Chalmers har under året varit delaktigt i projektet Junior Academy i Sverige, ett samarbete mellan Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien och the New York Academy
of Sciences. Chalmers har också anordnat teknikutmaningar
för grundskolan i aktiviteterna Rädda Ägget, Tekniktävlingen
och Teknikåttan. För forskningsintresserade gymnasieelever
anordnas den nationella utställningen Unga forskare. Chalmers
är även del av Vetenskapsfestivalen som syftar till att väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen och samverkar
med Universeum för att främja att barn, ungdomar och lärare
utbildas och inspireras inom teknik och naturvetenskap.

Nationell studentrekrytering
Rekryteringsinsatser för Chalmers grundnivåprogram har under året främst genomförts genom sociala medier och i digitala
och fysiska möten. Chalmers besöksdag genomfördes i början
av mars med stort intresse från besökande ungdomar. Programmens besökskvällar ställdes under våren om till digitala format
med gott resultat. Under hösten har en ny plattform för dialog
mellan blivande studenter och Chalmersstudenter från grundprogrammen etablerats. Chalmers har även erbjudit webinarier
med möjlighet att möta studenter från olika program och har
medverkat i utbildningsmässorna Saco, Future Skills och Kunskap och Framtid, som alla genomfördes i virtuell form.

Breddad rekrytering
Chalmers arbetar aktivt för att minska snedrekryteringen till
lärosätet och på så sätt öka mångfalden. Utgångspunkten är
att alla barn och unga – exempelvis även från studieovana hem
– ska ha rätt till god utbildning och känna att det är möjligt att
studera vidare inom naturvetenskap och teknik. Chalmers genomförde under året för andra gången Camp Vera, som är ett
flerdagsevenemang med syfte att få fler kvinnliga gymnasiestudenter att välja en teknisk utbildning. En annan aktivitet
som Chalmers deltagit i är jobb- och studiemässan Skarpt läge,
för unga personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Chalmers stöttar även grundskoleelever i utsatta områden genom Pluggstöd som nämns i stycket om skolsamverkan ovan.
Under året har Chalmers initierat ett särskilt samarbete inom
breddad rekrytering mellan de fem ledande tekniska universiteten inom alliansen Nordic Five Tech. Syftet är att dela erfarenheter och utveckla fördjupad kunskap, med fokus på jämställdhet inom tekniska utbildningar.

Internationell studentrekrytering
Den digitala marknadsföringen har utvecklats och intensifierats för att nå fler presumtiva studenter och få genomslag hos
den internationella studentmålgruppen på masternivå. Under
året har ett stort antal webinarier och andra digitala mötesplatser arrangerats där presumtiva studenter kunnat möta representanter för Chalmers. I studentrekryteringsarbetet läggs
stor vikt vid att bibehålla intresset bland de studenter som
gjort en ansökan för att därigenom öka antalet studenter som
registrerar sig och påbörjar sina studier vid Chalmers.
Chalmers engagerar årligen en grupp studentambassadörer
som producerar material om studier och studentliv vilket
publiceras i olika sociala medier. Ett stort antal samtal sker
varje vecka mellan presumtiva internationella studenter och
studenter som redan studerar vid Chalmers. På så sätt förmedlas värdefull information om hur det är att studera vid Chalmers och hur det är att leva i Göteborg.
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Antagning och söktryck
ANTAGNING TILL GRUNDNIVÅ

Chalmers erbjuder ett efterfrågat utbildningsutbud. Inför höstterminen 2020 hade Chalmers 6 070 (5 387 föregående år) ansökningar i tid, i första hand, varav 33 (32) procent var kvinnor.
Tre program var öppna för sen anmälan och det inkom 19 ansökningar i första hand till dessa. För andra året i rad ökade antalet
förstahandssökande ordentligt till Chalmers utbildningar (ökningen var 8 procent 2019, 13 procent 2020). Den totala ökningen
av sökande till Chalmers var 17 procent medan motsvarande söktryck på nationell nivå ökade med 13 procent. Utbildningarna
Tekniskt basår, Arkitektur, Industriell ekonomi och Arkitektur
och teknik hade flest antal sökande i första hand. Chalmers mest
sökta program är Tekniskt basår och söktrycket ökade i år i jämförelse med 2019. Alla program utom högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik hade minst en förstahandssökande per
utbildningsplats. Nytt för 2020 var att Chalmers erbjöd de två nya
civilingenjörsprogrammen Globala system och Medicinteknik
samt en distansbaserad version av Tekniskt basår.
Under höstterminen 2020 fanns totalt 2 986 (2 375) studenter
registrerade på de 2 715 (2 148) tillgängliga nybörjarplatserna.
34 (33) procent var kvinnor. Nästan alla utbildningar hade
reserver efter avslutad antagning.
Chalmers erbjuder möjligheten för interna och externa studenter
att söka till senare del av ett grundutbildningsprogram (antagning
till termin 3 eller senare). Under 2020 antogs 68 (78) studenter
till senare del av ett program och 33 (48) påbörjade studierna.

ANDEL KVINNOR REGISTRERADE I ÅRSKURS ETT
Andel i procent

Civilingenjör/arkitekt
Högskoleingenjör
Master
Sjöfart

2020

2019

2018

2017

2016

35
31
32
22

33
29
34
23

31
26
33
15

33
27
31
18

34
24
31
17

ANTAGNING TILL NYBÖRJARPROGRAM, UTBILDNINGAR 300 HP
Registrerade
studenters
medianvärde

A
At
Bt
D
E
F
Gs
I
It
K
Kf
M
Md
Sc
Td
Tm
Z

Arkitektur
Arkitektur och teknik
Bioteknik, civilingenjör
Datateknik, civilingenjör
Elektroteknik, civilingenjör
Teknisk fysik, civilingenjör
Globala system, civilingenjör
Industriell ekonomi, civilingenjör
Informationsteknik, civilingenjör
Kemiteknik, civilingenjör
Kemiteknik med fysik,
civilingenjör
Maskinteknik, civilingenjör
Medicinteknik, civilingenjör
Samhällsbyggnadsteknik,
civilingenjör
Teknisk design, civilingenjör
Teknisk matematik,
civilingenjör
Automation och mekatronik,
civilingenjör

Sedan tidigare har Chalmers kompletterat programutbudet
med möjligheten till vidareutbildning för individer med akademisk utbildning och yrkeserfarenhet med motivet att främja det
livslånga lärandet. Vid behov ska yrkesverksamma kunna
komplettera och uppdatera sin akademiska utbildning för ökad

ANDEL KVINNOR I ÅRSKURS ETT
Andel i procent

A Arkitektur
De Design och produktutveckling, högskoleingenjör
Ae Affärsutveckling och entreprenörskap
inom samhällsbyggnadsteknik
At Arkitektur och teknik
Bt Bioteknik, civilingenjör
Md Medicinteknik, civilingenjör
Td Teknisk design, civilingenjör
Ep Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör
Sc Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör
K Kemiteknik, civilingenjör
Gs Globala system, civilingenjör
Ki Kemiteknik, högskoleingenjör
Sh Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör
Il
Internationell logistik
Kf Kemiteknik med fysik, civilingenjör
I
Industriell ekonomi, civilingenjör
F
Teknisk fysik, civilingenjör
Z
Automation och mekatronik, civilingenjör
It
Informationsteknik, civilingenjör
Tm Teknisk matematik, civilingenjör
M Maskinteknik, civilingenjör
Mi Maskinteknik, högskoleingenjör
Me Mekatronik, högskoleingenjör
Sk Sjökapten
E
Elektroteknik, civilingenjör
D Datateknik, civilingenjör
Di Datateknik, högskoleingenjör
Ei Elektroteknik, högskoleingenjör
Si Sjöingenjör

2020

2019

2020

2019

21.35
22.03
21.35
20.46
20.58
21.85
–

21.00
22.00
20.99
19.18
19.00
21.54
20.42

20.98
21.93
20.89
19.43
19.13
21.35
–

22.08 21.92

21.77 21.51

20.57 20.47
20.55 20.37

19.40 19.64
19.27 19.33

20.63 19.40
20.57 20.42
20.71
–

18.96 18.10
19.69 19.48
20.31
–

20.29 20.00
21.48 21.33

19.22 18.96
21.00 20.73

21.58 22.30

21.09 21.65

19.96 20.35

18.96 19.01

Antagningspoängen avser sökande som söker på sitt gymnasiebetyg,
utan kompletteringar (BI-gruppen). Maximal poäng: Betyg 22.50.

66
64
63
57
57
52
50
49
47
47
40
36
28
27
24
24
23
22
20
19
19
17
16
15
13
12
7
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Lägsta antagn.
poäng efter
UHR:s urval 2

21.39
22.29
21.70
20.26
20.15
22.19
21.10

69
68

Registrerade
studenters
medianvärde
2020

Ae Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik
Di Datateknik, högskoleingenjör
De Design och produktutveckling,
högskoleingenjör
Ei Elektroteknik,
högskoleingenjör
Ep Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör
Ki Kemiteknik, högskoleingenjör
Me Mekatronik, högskoleingenjör
Mi Maskinteknik,
högskoleingenjör
Sh Samhällsbyggnadsteknik,
högskoleingenjör
Si Sjöingenjör
Sk Sjökapten
Il Internationell logistik
* Alla behöriga antagna

2019

Lägsta antagn.
poäng efter
UHR:s urval 2
2020

2019

18.58 18.02
18.82 18.70

17.94 17.47
17.91 17.90

20.09 20.02

20.07 19.45

17.08 16.42

16.00 15.36

19.82 19.66
18.39 18.00
17.68 18.17

18.96 18.53
17.34 16.56
16.75 17.15

18.28 17.66

17.35 16.95

18.10
14.83
15.84
17.15

17.35 17.40
*
*
*
*
16.39 14.68

18.33
15.05
16.93
16.35
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kompetens och anställbarhet. Under 2020 antogs 11 (21)
studenter till en eller flera kurser. På Chalmers finns dessutom
möjligheten att läsa fristående kurs för Chalmers alumner och
under 2020 har 37 (25) personer antagits till en eller flera av
dessa kurser.
Under 2020 har Chalmers fått särskilda medel från regeringen
för att kunna främja livslångt lärande under den rådande
Covid-19-pandemin. Chalmers har använt dessa medel för att
inrätta ett antal fristående kurser under sommar- och höstterminerna utöver de möjligheter till fristående kurs som beskrivs
ovan. Sedan 2019 erbjuder Chalmers också en fristående kurs på
kvällstid kallad ”De stora frågorna: om naturens byggstenar, universums liv och framtiden”. Totalt har 984 personer registrerat
sig på en eller flera av de fristående kurserna som har erbjudits.
ALTERNATIVA URVALSMETODER OCH TEKNISKT BASÅR

Chalmers använder sig av alternativa urvalsmetoder i form av
urvalsproven Matematik- och fysikprovet och Arkitektprovet
för vissa utbildningar. Dessa blev under 2020 inställda med anledning av covid-19-pandemin.
Chalmers behörighetsgivande förutbildning Tekniskt basår är
mycket efterfrågad och studenterna som gått utbildningen klarar
sina efterföljande studier på såväl tre- som femåriga program
mycket väl. År 2020 registrerades 365 (349) studenter på Tekniskt basår. Av de 349 som registrerades hösten 2019 fullföljde
225 (224) programmet och av dessa erbjöds 208 plats på något
av Chalmers tre- eller femåriga program. 187 av dessa antogs
via garantiplats. Nytt för 2020 är att Chalmers också har erbjudit möjligheten att läsa en distansbaserad variant av basåret.
341 studenter registrerades på den utbildningen.

från 75 till 85 procent. Alla studenter som fått ett av Chalmers
administrerat stipendium uppfyllde stipendievillkoren för avgiftsskyldiga studenter under sitt första år av studier vilket
medför att ingen student har förlorat sitt stipendium under
året. Under 2020 fick Chalmers något färre tilldelade stipendier av Svenska Institutet än 2019, vilket resulterade i att antalet
studenter som registrerades på Chalmers med stipendium från
Svenska Institutet minskade från 16 (2019) till 14.

Vägledning och validering av reell kompetens
för tillträde och tillgodoräknande
Chalmers centrala studie- och karriärvägledare är den första
ingången för presumtiva studenter som vill åberopa validering
av reell kompetens. Studie- och karriärvägledarna kartlägger
ärendet och förmedlar det vidare till rätt instans inom organisationen beroende på vilken typ av validering som efterfrågas.
Chalmers är representerade i två nätverk inom reell kompetens, Ingenjörsprojektet och Valideringsnätverk väst, vilket
innebär värdefull samverkan med flera olika lärosäten.
Till vår-, sommar- och höstterminen 2020 ansökte 82 personer
om reell kompetensprövning för tillträde till Chalmers. De sökande åberopar ofta arbetslivserfarenhet inom det område
som tillträdeskravet gäller. För sökande till grundnivå prövar
Chalmers till skillnad från Universitets- och högskolerådet
oavslutad akademisk utbildning vilket i flera fall har lett till att
den sökande uppfyllt något av de särskilda behörighetskraven
Matematik 4, Fysik 2 eller Kemi 1. Av det totala antalet sökande kunde 50 ansökningar beviljas helt eller delvis.
Ansökan om reell kompetensprövning för tillgodoräknande är
relativt ovanligt men processen motsvarar den för prövning för

ANTAGNING TILL AVANCERAD NIVÅ

Antalet förstahandssökande till Chalmers masterprogram ökade med 6 procent inför hösten 2020, jämfört med året innan.
Söktrycket var i nivå med 2017 då antalet sökande till Chalmers masterprogram var det högsta någonsin. Till masterprogrammen antogs studenter från Chalmers egna grundnivåprogram, studenter från andra svenska lärosäten och sökande
från utländska universitet.
Det fanns 6 968 (6 714) externa sökande i första hand varav
6 359 (6 241) hade förutbildning från 149 andra länder än
Sverige. Dessutom sökte 1 822 (1 565) chalmerister till ett masterprogram. Hösten 2020 påbörjade 2 013 (1 801) personer första terminen på något av Chalmers masterprogram, varav
1 295 (1 136) var chalmerister som fortsatte sin utbildning
på avancerad nivå. Totalt registrerades 718 (665) externa
masterstudenter (medräknat Erasmus Mundus, Double degree
och Nordic Master program) varav 153 (90) studenter med behörighet från ett annat svenskt lärosäte.

Studieavgifter och stipendier
Antalet avgiftsskyldiga studenter minskade trots covid-19pandemin inte nämnvärt mot föregående år. Chalmers hade
325 (351) nya avgiftsskyldiga studenter registrerade på något
av universitetets masterprogram i september 2020. Av dessa
studenter har 66 erhållit någon form av stipendium administrerat av Chalmers, se tabell.
Av de 45 avgiftsskyldiga studenter som erhållit stipendier via
stipendieprogrammen Avancez eller Ipoet 2019/20 var det 17
studenter som presterat särskilt goda resultat under sitt första år
och därmed beviljades ytterligare reduktion av studieavgiften

EFTERFRÅGAN I GRUNDUTBILDNINGEN
Förstahandssökande till hösten 2020

Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör 1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar 2
Påbyggnad
Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU
Masterprogram
varav internationella
studenter
Förutbildning
Tekniskt basår

2019

2018

2017

2016

657
531
520
506
491
3 406 3 058 2 862 2 845 2 870
707
652
613
605
673
132
107
84
77
97
269
280
186
213
251

110
33
52
40
13
8 790 8 279 8 598 9 397 8 875
6 359 6 241 6 840 7 293 6 597
900

803

711

808

878

Antagna3
Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör 1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar 2
Påbyggnad
Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU
Masterprogram
varav internationella
studenter
Förutbildning
Tekniskt basår 4
1

95
105
105
92
86
1 516 1 389 1 371 1 277 1 270
482
520
502
447
457
47
50
54
37
41
177
201
171
149
169

19
10
3
9
3
2 013 1 801 1 677 1 880 1 817
565

575

467

597

521

706

349

355

260

268

Inkl Arkitektur och teknik.
Utbildning till Sjöingenjör, Sjökapten, Sjöfart och logistik samt Internationell
logistik (programmet startade 2019, tidigare Sjöfart och logistik).
3 Registrerade nybörjare inklusive antagna till senare del av program på grundnivå.
4 Varav Tekniskt basår, distans: 341.
2
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tillträde. Genom att Chalmers ingår i flera nätverk inom reell
kompetensprövning vid tillgodoräknande upprätthålls kompetens inom området även om antalet inkomna ärenden är lågt.
REGISTRERINGAR OCH PRESTATIONER

Antalet helårsstudenter inom takbeloppet år 2020 uppgick till
9 355 och antalet helårsprestationer till 8 565 vilket motsvarar
en prestationsgrad om 92 procent jämfört med 88 procent föregående år. Med prestationsgrad menas i vilken omfattning
som studenterna klarar kurser som de varit registrerade på.
Antalet helårsstudenter inom utbildningsdepartementets särskilda satsningar år 2020 uppgick till 235 och antalet helårsprestationer till 76 vilket motsvarar en prestationsgrad om
32 procent. För respektive satsning fördelar sig antalet helårsstudenter med 147 inom behörighetsgivande utbildning, 34
inom sommarkurser, 39 inom livslångt lärande samt 15 inom
bristyrkesutbildningar. Inom satsningen bristyrkesutbildningar avser merparten av satsningen civilingenjörsutbildningar
men det har även gjorts viss satsning inom högskoleingenjörsutbildningar samt utbildning inom sjöfartsområdet.
Antalet avgiftsskyldiga studenter år 2020 uppgick till 613 och
antalet helårsprestationer till 594 vilket motsvarar en prestationsgrad om 97 procent.
INTÄKTER TILL UTBILDNING PÅ GRUND- OCH
AVANCERAD NIVÅ

Intäkter till grundutbildning uppgick år 2020 till 1 135 miljoner
kronor, en ökning med 56 miljoner (5 procent) jämfört med år
2019. Intäkter från Utbildningsdepartementet har ökat med 70
miljoner kronor (8 procent). Ökningen beror främst på fler studenter inklusive särskilda utbildningssatsningar från Utbildningsdepartementet under året, lön- och prisjustering av anslaget samt en något högre prestationsgrad. Intäkter från övriga
statliga finansiärer har minskat med 6 miljoner kronor. Intäkter från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har minskat
med 7 miljoner kronor beroende på satsningar som avslutats.
Den statligt finansierade grundutbildningens andel utgör
87 procent av intäkterna, vilket är 2 procentenheter högre än
föregående år.
STUDENTER SOM EJ BEDÖMS SOM AKTIVT STUDERANDE

En uppföljning av resultat under perioden 2019-07-01 – 202008-31 avseende helårsstudenter som varit registrerade på kurser under perioden 2019-07-01 – 2020-01-19 (höstterminen
2019 inklusive sommarkurser), visade att Chalmers hade 226
helårsstudenter som saknar påvisbar aktivitet och 334 helårsstudenter som saknar godkänt resultat enligt Universitetskanslersämbetets definition.
UTFÄRDADE EXAMINA 2020

Under 2020 utfärdades totalt 3 849 (3 773) examina inom
grundutbildningen vilket är en ökning jämfört med föregående
år med 76 examina. De ökningar som utmärker sig främst är
högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen.
Antalet civilingenjörsexamina uppgick totalt till 810 (806) och
antalet arkitektexamina som utfärdats 104 (100).
Antalet högskoleingenjörsexamina har ökat och under året
har det utfärdats 314 (263) examina. Antal sjökaptensexamina
har minskat till 38 (43), liksom sjöingenjörsexamina som har
minskat till 28 (32).

Sedan omläggningen av utbildningens struktur till Bolognamodellen utgör kandidat- och masterexamen en stor del av utfärdade examina. Totalt utfärdades 1017 (942) kandidatexamina
och 1507 (1572) masterexamina under året.
Antalet ämneslärarexamina har ökat, 2020 utfärdades 25
ämneslärarexamen (15).

ANTAL REGISTRERADE STUDENTER I ÅRSKURS ETT
Antal

M
D
Sc
F
Z
It
I
Sh
A
Mi
Bt
Gs
E
Me
K
Il
Md
Sk
Di
Tm
Ep
Ei
Ae
Td
Si
At
Kf
Ki
De

Maskinteknik, civilingenjör
Datateknik, civilingenjör
Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör
Teknisk fysik, civilingenjör
Automation och mekatronik, civilingenjör
Informationsteknik, civilingenjör
Industriell ekonomi, civilingenjör
Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör
Arkitektur
Maskinteknik, högskoleingenjör
Bioteknik, civilingenjör
Globala system, civilingenjör
Elektroteknik, civilingenjör
Mekatronik, högskoleingenjör
Kemiteknik, civilingenjör
Internationell logistik
Medicinteknik, civilingenjör
Sjökapten
Datateknik, högskoleingenjör
Teknisk matematik, civilingenjör
Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör
Elektroteknik, högskoleingenjör
Affärsutveckling och entreprenörskap inom
samhällsbyggnadsteknik
Teknisk design, civilingenjör
Sjöingenjör
Arkitektur och teknik
Kemiteknik med fysik, civilingenjör
Kemiteknik, högskoleingenjör
Design och produktutveckling, högskoleingenjör

174
147
138
132
130
127
124
95
95
83
71
70
69
68
67
66
65
64
56
55
54
52
47
46
44
42
36
32
31

REGISTRERADE AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER HT2020
Stipendieprogram

Adlerbert study
scholarships
Avancez
IPOET
Svenska Institutet

Antal

4
22
18
14

Stipendieprogram

Antal

Sievert Larsson
Volvo Group
Volvo Car Corporation
US Friends of Chalmers

3
2
1
1

INTÄKTER TILL GRUNDUTBILDNINGEN

Intäkter (mnkr)

Utbildningsdepartementsmedel
Övriga statliga
bidrag och uppdrag
Bidrag och uppdrag
från företag, privata
stiftelser m fl
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Studieavgifter
Övrigt
Finansiella intäkter
Summa intäkter

Andel i
procent
2020

2020

2019

2018

2017

2016

86%

975

905

842

858

852

1%

9

15

19

16

14

1%

14

16

16

16

17

1%
8%
3%
0%

7
89
41
0

14
88
41
0

14
88
40
0

23
83
38
0

31
70
43
0

100%

1 135 1 079 1 019 1 034 1 027

UTBILDNING
SIDAN 20

INTYG UTFÄRDADE FÖR SJÖBEFÄL 2020
ANTAL EXAMINERADE PER PROGRAM 2020

Under 2020 intygades totalt 16 (11) Fartygsbefäl klass V, 5 (14)
Maskinbefäl klass V samt 36 (31) Fartygsbefäl klass VII och 35
(28) Maskinbefäl klass VII. Från och med 1 april 2020 intygandes 13 (-) Fartygseltekniker (ETO).

Andel
Därav Därav
antal antal kvinnor i
Antal
totalt kvinnor män procent

M Maskinteknik, civilingenjör

126

34

92

27

F

Teknisk fysik, civilingenjör

98

21

77

21

I

Industriell ekonomi,
civilingenjör

93

26

67

28

A

Arkitektur

86

59

27

69

It

Informationsteknik,
civilingenjör

71

16

55

23

Z

Automation och
mekatronik, civilingenjör

69

14

55

20

Mi Maskinteknik,
högskoleingenjör

65

14

51

22

Sl

56

20

36

36

Sjöfart och logistik

Sc Samhällsbyggnadsteknik,
civilingenjör

55

28

27

51

Bt Bioteknik, civilingenjör

49

28

21

57

Sh Samhällsbyggnadsteknik,
högskoleingenjör

45

19

26

42

D

42

5

37

12

41

23

18

56

Datateknik, civilingenjör

Ep Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör
V

Väg- och vattenbyggnad,
civilingenjör

39

11

28

28

Sk Sjökaptensprogram

38

2

36

5

E

37

2

35

5

Di Datateknik,
högskoleingenjör

34

-

34

-

Ei Elektroteknik,
högskoleingenjör

33

1

32

3

Me Mekatronik,
högskoleingenjör

33

4

29

12

Td Teknisk design,
civilingenjör

33

23

10

70

K

32

17

15

53

Elektroteknik, civilingenjör

Kemiteknik, civilingenjör

At Arkitektur och teknik

30

21

9

70

Au Affärsutveckling

30

18

12

60

Kf Kemiteknik med fysik,
civilingenjör

19

34

29

10

De Design och produktutveckling, högskoleingenjör

28

21

7

75

Si

28

4

24

14

Tm Teknisk matematik,
civilingenjör

25

4

21

16

Ki Kemiteknik,
högskoleingenjör

24

12

12

50

Bi Byggteknik,
högskoleingenjör

11

1

10

9

Sjöingenjör

Livslångt lärande i samverkan
Chalmers bidrar till vidareutbildning på akademisk nivå inom
Chalmers kompetensområden för att ge värden till samhället
och individer. Interaktionen med deltagare i vidareutbildningen ger även värden till Chalmers egen verksamhet. Chalmers
erbjuder vidareutbildning i tre olika former: uppdragsutbildning, fristående kurser och öppna nätbaserade kurser (massive
open online courses – moocar). Dessa former skiljer sig åt
bland annat utifrån hur de är finansierade. Covid-19-pandemin har förändrat de ekonomiska förutsättningarna vilket har
lett till att fördelningen mellan dessa former förändrats under
året. Efterfrågan på uppdragsutbildning, som finansieras av
externa kunder, minskade kraftigt medan regeringens stödåtgärder har inneburit extra medel till att ge fristående kurser.
Under året har 39 (41 föregående år) helårsstudenter tagit
poänggivande uppdragsutbildning och antalet helårsprestationer var 32 (55).

UTFÄRDADE EXAMINA

Civilingenjör 180 p
Civilingenjör 300 hp
Arkitektexamen 180 p
Arkitektexamen 300 hp
Internationella
masterprogram 60 p
Kandidatexamen
Magisterexamen
Masterexamen
varav även avlagt civil
ingenjörs-/arkitektexamen
Högskoleingenjör
Sjökapten
Sjöingenjör
Ämneslärarexamen
Övriga examina
Totalt

2020

2019

2018

2017

2016

–
810
–
104

–
806
–
100

6
759
2
78

1
699
1
74

5
628
1
73

–
–
–
1
–
1 017
942
896
861
832
4
–
10
8
9
1 507 1 572 1 349 1 335 1 238
884
314
38
28
25
2

867
263
43
32
15
–

801
212
38
36
10
5

757
295
47
32
15
4

673
243
44
29
6
2

3 849 3 773 3 401 3 373 3 110

PRESTATIONER OCH RESULTAT I GRUNDUTBILDNINGEN
Exklusive betalande studenter
Helårsstudenter 1
2020

2019

2018

Betalande studenter
Individer bland
helårsstudenter 2

Helårsprestationer
2020

2019

2018

2020

2019

Helårsstudenter 7 Helårsprestationer

Individer bland
helårsstudenter 2

2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Civilingenjörer och
arkitekter 3, 4
Masterprogram
Högskoleingenjörer
Sjöfartsutbildningar
Tekniskt basår 5
Övriga program
Fristående kurs 6

3 777 3 596 3 389 3 585 3 297 3 124 5 748 5 455
2 874 2 799 2 805 2 577 2 454 2 452 4 778 4 571
1 226 1 216 1 118 1 150 1 041
954 1 900 1 840
413
397
424
377
354
388
750
733
489
331
266
319
264
212 1 063
709
121
108
117
103
110
111
188
168
690
702
709
530
556
586 3 966 3 184

5 277
4 565
1 759
768
618
174
3 442

1
610
–
–
–
–
2

1
592
–
–
–
–
2

–
587
–
–
–
–
–

1
591
–
–
–
–
2

1
552
–
–
–
–
–

–
530
–
–
–
–
–

2
957
–
–
–
–
11

1
983
–
–
–
–
10

–
925
–
–
–
–
–

Totalt

9 590 9 149 8 828 8 641 8 076 7 827 15 119 13 808 13 916

613

595

587

594

553

530

960

984

925

1

Av helårsstudenter 2020 är 33 procent kvinnor (2019: 32 procent kvinnor).
En individ kan förekomma inom mer än en kategori.
Två nya civilingenjörsprogram startade 2020, Globala system och Medicinteknik.
4 Varav helårsstudenter civilingenjör (inkl. Arkitektur och teknik) 2020: 3 522
(2019: 3 359; 2018: 3 165).
2
3

5

Inklusive programmet Tekniskt basår på distans (startade 2020: 148 helårsstudenter).
6 I kategorin Fristående kurs ingår också inresande utbytesstudenter som läser
fristående kurser.
7 Av helårsstudenter 2020 är 24 procent kvinnor (2019: 24 procent kvinnor).
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Den minskade efterfrågan på uppdragsutbildning har lett till
att Chalmers styrelse fattat beslut om att avveckla dotterbolaget Chalmers Professional Education som sedan flera år hanterat all Chalmers uppdragsutbildning. Ett nytt utbildningsområde för livslångt lärande är sedan tidigare under uppbyggnad
inom lärosätet. Utbildningsområdet kommer att ha en styrande och samordnande funktion för Chalmers fortsatta leverans
av vidareutbildning, inklusive uppdragsutbildning. Institutionerna kommer att sköta den största delen av hanteringen av
uppdragsutbildning vilket innebär att de blir mer involverade i
och kan ha ett större inflytande över kursutbudet.
Som ett led i regeringens stödåtgärder i samband med pandemin har Chalmers fått särskilda medel för att ge fristående
kurser som finansieras med departementsmedel. Dessa medel
bidrog till att Chalmers gav åtta fristående kurser på distans
under sommarterminen (se även stycket om antagning på
grundnivå ovan). Syftet med kurserna var att ge permitterade
yrkesverksamma möjlighet till kompetensutveckling samt att
ge studenter utan sommarjobb möjlighet till sysselsättning.
Under hösten har Chalmers gett ytterligare fyra helt fristående kurser och har även erbjudit möjligheten att läsa fristående
kurser från de ordinarie grundutbildningsprogrammen. Förutom att möjliggöra för kompetensutveckling för yrkesverksamma har syftet med dessa varit att ge studenter från andra
lärosäten möjlighet att komplettera sin utbildning för att bli
behöriga till Chalmers masterprogram.
Under året har Chalmers genomfört tolv öppna nätbaserade
utbildningar gratis att följa för intresserade personer över hela
världen, varav sju inom micro-mastern Emerging automotive
technologies. Intresset för dessa kurser har varit stort och
många av dem har getts vid flera tillfällen. För att stödja permitterades möjlighet till kompetensutveckling valde Chalmers
att under våren öppna flera av dessa kurser tidigare än vad
som var planerat.
Flera projekt har under året pågått med syfte att ta fram utbildningsformat som kan vara särskilt lämpliga för yrkesverksamma och flera pilotkurser har getts inom dessa. Västra Götalandsregionen har finansierat ett projekt med fokus på fordonsindustrins behov av omställning inom artificiell intelligens (AI), elektrifiering och autonoma fordon. Vinnova har
finansierat ett projekt med fokus på AI och även bidragit till
finansieringen av det nationella projektet Produktion 2030.
Några lärdomar från dessa projekt är att relevans och tillgänglighet för yrkesverksamma kan öka genom att erbjuda mindre
moduler som till stor del kan ges online och som kan sättas
samman till paket som passar för individuella behov. Efterfrågan på vidareutbildning innebär stora utmaningar för lärarkapaciteten inom en del områden på Chalmers.
Under året har det skett stora förändringar inom Chalmers
verksamhet för det livslånga lärandet vilket har varit utmanande men även givit värdefulla erfarenheter som bidragit till ett
stort steg framåt för en formulering av övergripande mål och
strategi för området. En viktig del av detta är att se de olika
formerna för vidareutbildning som ett paket av möjligheter
där val av utbildningsform i olika situationer kan göras utifrån
önskad tillgänglighet för individer, potentiell efterfrågan och
finansieringsmöjlighet och där det finns stora möjligheter till
samverkan mellan de olika utbildningsformerna för vidareutbildning och med grundutbildningen.

Särskilda uppdrag
Chalmers antog till vårterminen 2020 de sista två studenterna
till försöksverksamheten med kompletterande utbildning för
civilingenjörer och arkitekter. Chalmers avser att framöver
möta fortbildningsbehovet hos individer med en tidigare examen genom det ordinarie utbildningsutbudet.
För 2020 har Chalmers tilldelats 6 miljoner kronor i särskilt
utrustningsanslag och för fartygsförlagd praktik inom sjöfartsutbildningar. Detta har använts för kostnader avseende olika
typer av sjöfartsrelaterade simulatorer. Även kostnader för utrustning och material som används i sjöfartsutbildningarnas
sjukvårds- och säkerhetsdelar täcks till viss del, liksom en del
av kostnaderna för laborativ utrustning. Ersättningen för kostnader som är kopplade till fartygsförlagd praktik har använts
även till att täcka resekostnader för studenter i samband med
på- och avmönstring på utlandsflaggade fartyg.
För 2020 har Chalmers tilldelats 2 miljoner kronor i särskilt
anslagsmedel från utbildningsdepartementet för spetsutbildning i entreprenörskap. Dessa har använts till aktiviteter som
är kopplade till innovationsprojekt samt till rekrytering och
utbildningsinsatser. Chalmers Ventures hanterar inkubationsprocesser i samverkan med Chalmers entreprenörskola. Chalmers har löpande operativ kontakt med Chalmers Ventures
gällande allt som rör studenternas projektarbeten samt har
huvudansvar för att säkerställa bra gruppsammansättning,
gruppdynamik och grupplärande.
För att stärka den yrkesmässiga anknytningen inom Chalmers
lärarutbildning anställer Chalmers varje år särskilt skickliga
gymnasielärare för att under två års tid medverka i lärarutbildningen. Dessa lärare kallas mästarlärare och arbetar två dagar
i veckan på Chalmers och är övriga dagar verksamma vid sin
ordinarie gymnasieskola. I Chalmers lärarutbildning bidrar
mästarlärarna med ovärderlig yrkeskompetens och kan genom
konkreta exempel koppla utbildningens innehåll till lärarens
behov och vardag. Mästarlärarna medverkar också i programråd och i utveckling av kurser. Detta innebär en avsevärd kvalitetsförstärkning för Chalmers lärarutbildning.
De särskilda medel som Chalmers har fått för att ge korta kurser till yrkesverksamma har under året använts för att ge kurserna Machine Learning and Manufacturing, Management of
AI Projects och Introduction to Data Analytics for Process Engineers inom ramen för nationella programmet AI Competence Sweden. Kurserna har haft totalt 52 registrerade deltagare.
De särskilda medel som Chalmers har fått för att stärka kapaciteten att bedriva distansutbildning och öppen nätbaserad
utbildning har dels använts för att finansiera en grupp som arbetat med stöd i omläggning av utbildning från campusförlagd
till digital och dels till att ge 12 öppna nätbaserade kurser
(moocar) varav 10 vid sammanlagt 22 kurstillfällen och 2 som
varit öppna att följa under hela året. Kursen Decision-Making
for Autonomous Systems gavs för första gången och är den sista av sju kurser i en sammanhållen micro-master inom Emerging automotive technologies vilket är det område som Chalmers har särskilt inriktat denna typ av utbildning mot. Övriga
områden som Chalmers ger öppna nätbaserade kurser inom är
supply chain management och logistik, design av datorsystem
samt grafen. Totalt har Chalmers öppna nätbaserade kurser
haft 44 668 anmälda deltagare under 2020. Se ytterligare redovisning av särskilda uppdrag under rubrik Registreringar och
prestationer ovan. •
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Forskning och
forskarutbildning
Chalmers forskare uppvisar imponerande kompetens och internationell toppklass med förmåga att förstå
och lösa svåra problem, från grundläggande nyfikenhetsdriven forskning till tillämpad teknikforskning.
De bidrar aktivt till de stora teknikomställningar som samhället står inför, i nära dialog med näringsliv
och offentlig sektor, och utbildar doktorer som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Chalmers erbjuder
attraktiva forskarmiljöer med en positiv och inkluderande kultur som främjar samarbete över disciplingränser, och tillhandahåller öppet tillgängliga forskningsinfrastrukturer i världsklass.

C

halmers forskning spänner över 13 institutioner, omsätter över 2,8 miljarder kronor och publiceras i cirka
3 000 vetenskapliga publikationer årligen. Chalmers
forskarutbildning omfattar 32 forskarskolor och drygt 1 000
doktorander. Forskningen utgör ett kontinuerligt växelspel
mellan nyfikenhetsdriven grundforskning och sådan forskning som har närmare till praktisk tillämpning i form av nya
metoder och produkter.
Styrkan i den nyfikenhetsdrivna grundforskningen har under
2020 särskilt uppmärksammats genom att Elizabeth Wulcan
vid institutionen för matematiska vetenskaper tilldelades
prestigefyllda Göran Gustafssons Pris och både Jessica Jewell
vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap och
Marianne Liebi vid institutionen för fysik tilldelades så kallade
Starting grants från Europeiska forskningsrådet; Andreas
Dahlin och Kasper Moth-Poulsen vid institutionen för kemi
tilldelades rådets Consolidator grants. Vidare tilldelades
Moth-Poulsen och Victor Torres-Company vid institutionen
för mikroteknologi och nanovetenskap Vetenskapsrådets
konsolideringsbidrag.
Därutöver beviljades Chalmers tre av de 18 grundforskningsprojekt som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Projekten handlar om kosmiska dammkorn i universum, om
hur tunga grundämnen skapas när neutronstjärnor krockar,
och om morgondagens ljuskällor. Vid institutionen för dataoch informationsteknik som delas med Göteborgs universitet
beviljades ytterligare ett projekt, om system som kontrollerar
att datorprogram är korrekta.
Chalmers framgångar i forskningsprogrammet ”Computing
Hardware for ICT Infrastructures” som finansieras av
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) belyser bredden och
styrkan i växelspelet mellan grundforskning och tillämpning.
SSF beviljade i år totalt sex projekt inom programmet, varav
två landade på Chalmers och handlar om optiska länkar för
datormiljöer, respektive hur beräkningsenheter kan integreras

i minneskretsar i framtidens datorer. Chalmers har även
beviljats medel inom ramen för det Formas-finansierade
strategiska innovationsprogrammet ”Smart Built Environment”
för forskning om smart övervakning av geokonstruktioner.
2020 har präglats av covid-19 och för forskningen och forskarutbildningen har pandemin haft en stor inverkan på det dagliga
arbetet. Särskilt intressant är att pandemin har både positiv
och negativ inverkan på förutsättningarna för akademiska
samtal och idéutbyten. Det har snabbt utvecklats nya mötesformer, och tillgången till effektiva it-verktyg har ökat möjligheten att delta i lokala och globala möten. Många forskare uttrycker att de saknar den mellanmänskliga dimensionen i att
träffas på riktigt; å andra sidan är digitala möten mer praktiskt
hanterbara i vardagen. En annan notering för 2020 är att intresset för hållbarhetsfrågor och samhällets omställning har
ökat snabbt och präglar alltmer av de akademiska samtalen
och formuleringen av forskningsfrågor.
I detta kapitel beskrivs Chalmers forskning och forskarutbildning och det ständigt pågående arbetet att skapa förutsättningar för högsta möjliga kvalitet och förnyelse i hela Chalmers
forskningsbredd. Kapitlet belyser även några av de stora forskningssatsningarna, nämligen Excellensinitiativet Nano, Chalmers kvantdatorsatsning och Grafen-flaggskeppet. Ytterligare
nedslag i Chalmers breda forskningsverksamhet återfinns i ett
separat kapitel i denna årsberättelse om Chalmers styrkeområden. Här följer först några exempel på resultat av Chalmersforskning 2020:
Forskare vid avdelningen för fordonssäkerhet har utvecklat en
modell som förutspår kontinuerligt vad en förare ska göra för
att säkert köra om en cyklist. Modellen möjliggör utvecklingen
av ett smart säkerhetssystem för automatisk nödbromsning
och kollisionsvarningar och kan bidra till att avsevärt minska
antalet allvarliga skador och dödsolyckor med cyklister.
Forskare vid avdelningen för signalbehandling och medicinsk
teknik utvecklar ett effektivare och skonsammare alternativ
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till den traditionella mammografin. Metoden bygger på mikrovågsteknik och är särskilt lämpad att upptäcka tumörer i bröst
med tät vävnad, ett område där traditionell mammografi har
begränsad känslighet.

engagerad handledning av hög kvalitet samt förutsättningar
att utveckla sin pedagogiska kompetens exempelvis genom
presentationer av forskningsresultat för personer såväl med
som utan akademisk bakgrund.

Tung trafik vid vinterväglag kan skapa stora framkomlighetsproblem och utgöra trafikfara. Forskare vid avdelningen för
byggnadsteknologi har kommit långt med en teknik som använder vägytan som en solfångare för att lagra solenergi från
sommaren och sedan använda energin för att värma upp vägbanan under vintern. Metoden kan bidra till minskad användning av vägsalt samt ökad framkomlighet i vintertrafiken.

I Chalmers ledning ansvarar en vicerektor för forskning och
forskarutbildning. Arbetet med vidareutveckling och kvalitetssäkring av forskarutbildningen sker i nära samarbete med
studentkårens doktorandsektion och med forskarutbildningsnämnden som rådgivande församling.

Forskarutbildning
Forskarutbildningen vid Chalmers syftar till att utbilda och
utveckla eftertraktade forskare som självständigt kan bedriva
vetenskaplig forskning av internationellt hög kvalitet till gagn
för ett hållbart samhälle.
Chalmers utbildningsmål för doktorander är kopplat till
avtalet med staten om forskarutbildning. Målet är att den som
examinerats från forskarutbildning på Chalmers bland annat
ska kunna formulera vetenskapliga frågeställningar, tillämpa
vetenskaplig forskningsmetodik och sätta in resultaten i ett
vidare sammanhang. Doktoranden ska kritiskt kunna värdera
egen och andras forskning, samverka i tvärdisciplinära
forskargrupper genom ett öppet förhållningssätt till andra
vetenskapsområden och kunna förmedla kunskap på ett
pedagogiskt sätt. Chalmers ska nå målen genom att erbjuda
doktorander en kreativ forskningsmiljö med möjlighet att
delta i forskning i den internationella forskningsfronten,

NYA DOKTORANDER

Under året antogs 215 (223) nya forskarstuderande, varav 72
(78) kvinnor, vilket motsvarar 33 procent (35 procent). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Sett över en sjuårsperiod ligger medelvärdet på kvinnliga nyantagna på knappt 32
procent och trenden är försiktigt positiv. Antal och könsfördelning för nyantagna varierar dock avsevärt mellan olika
forskarskolor.
UTFÄRDADE EXAMINA

Under 2020 utfärdades totalt 341 (302) examina inom forskarutbildningen vilket är en ökning jämfört med föregående år
med 39 examina. Examina fördelades sig enligt 189 (151) doktorer och 152 (151) licentiater.
STUDIETID

Medianstudietiden har de senaste åren varit relativt konstant.
För licentiatexamen är nettostudietiden 2,7 (2,7) år och för
doktorsexamen 4,2 (4,1) år. Flertalet doktorander undervisar

STUDIEFINANSIERING
Antal personer med >= 1 procent aktivitet som vid något tillfälle under andra
kalenderhalvåret 2020 innehaft studiefinansiering. Därav antal kvinnor inom parentes.
En person kan ha flera finansieringsformer, dvs. förekomma på flera rader i tabellen.

Humaniora

Naturvetenskap

Totalt

Teknik

873 (291)

Doktorandanställning

6

(3)

194

(48)

673

(240)

Företagsdoktorand

1

(0)

20

(2)

145

(37)

166

(39)

Stipendium

0

(0)

1

(0)

2

(0)

3

(0)

Annan anställning utanför högskolan

0

(0)

0

(0)

20

(8)

20

(8)

Annan anställning inom högskolan

1

(0)

1

(0)

4

(1)

6

(1)

Övrigt

0

(0)

3

(1)

6

(4)

9

(5)

2020

2019

2018

2017

2016

113

100

119

89

108

39

51

40

43

44

152

151

159

132

152

126

101

108

100

146

63

50

61

39

58

189

151

169

139

204

ANTAL NYANTAGNA TILL FORSKARUTBILDNING

ANTAL EXAMINERADE

200

Examinerade licentiater,
män
Examinerade licentiater,
kvinnor
Examinerade licentiater,
totalt

150

Examinerade doktorer,
män
Examinerade doktorer,
kvinnor

100

50

Examinerade doktorer,
totalt

0
2016

2017

Nyantagna kvinnor
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2019

Nyantagna män
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MEDIANSTUDIETID FÖR FORSKARSTUDERANDE
2020

2019

2018

2017

Medianstudietid för
licentiatexamen netto

2,7

2,7

2,6

2,7

Medianstudietid för
doktorsexamen netto

4,2

4,1

4,2

4,2

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

FORSKARUTBILDNING

Forskarstuderande 1)
varav nyantagna
Forskarexamina

1)

2020

2019

2018

2017

2016

KVALITETSARBETE OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

1 062

1 084

1 084

1 111

1 137

215

223

226

191

201

Under 2020 har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tagit beslut i granskningen av Chalmers kvalitetssäkringsarbete för
utbildning. Chalmers fick det samlade omdömet godkänt med
förbehåll. Chalmers uppfyller alla bedömningsområden förutom området jämställdhet i utbildningen.

341

302

328

271

356

varav doktorsexamina

189

151

169

139

204

varav licentiatexamina

152

151

159

132

152

 ntalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1 % under andra kalenderA
halvåret 2020. Pga eftersläpning i inrapporteringen har tidigare en lägre siffra
redovisats för 2018 – den nuvarande är justerad och jämförbar med övriga år.

FORSKARSTUDERANDE 1)
2020

2019

2018

2017

2016

Doktorandanställning

888

866

872

898

902

Industridoktorand

184

183

178

167

177

4

3

2

1

6

53

49

42

64

54

Stipendier
Övriga
Totalt
1)

Kvinnliga doktorander tror i högre utsträckning än manliga
att könstillhörighet påverkar möjligheterna att bli framgångsrik forskare. Indexvärdet för kvinnor är 39 procent och 27 procent för män. Avseende om könstillhörigheten påverkar möjligheterna på ett positivt sätt är skillnaden enbart 1 procent
mellan män och kvinnor, gemensamt indexvärde är 39 procent, män tror att den positiva påverkan är något större. Skillnaden mellan manliga och kvinnliga doktoranders syn på sig
själva som framtida framgångsrika forskare har blivit mindre
sedan 2019. Då var index 57 procent för män och 53 procent för
kvinnor. 2020 är resultatet för manliga doktorander fortsatt
57 procent medan kvinnornas har höjts till 56 procent.

1 129 1 101 1 094 1 130 1 139

A ntalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1 % under andra kalenderhalvåret 2020. Observera att en person kan ha flera finansieringsformer och
förekomma på flera rader i tabellen. 2018 års värden har justerats pga eftersläpning i inrapporteringen.

eller utför annat institutionsarbete på upp till 20 procent.
När detta läggs samman med eventuella tjänstledigheter blir
medianstudietiden för licentiatexamen 3,5 (3,5) år och för doktorsexamen 5,5 (5,5) år. Bruttotiden till doktorsexamen har
därmed återgått till vad den varit under hela 2010-talet och
ökningen 2018 verkar därmed inte längre vara ett tecken på en
ny trend.
DOKTORANDERNAS ARBETSMILJÖ, STUDIEMILJÖ OCH
JÄMSTÄLLDHET

I de specifika doktorandfrågorna i årets medarbetarenkät var
trenderna positiva avseende handledningens kvantitet samt
andelen doktorander som vill fortsätta inom akademin som
lärare och forskare efter disputationen. 57 procent av de
kvinnliga doktoranderna angav att de ville fortsätta (plus 6
procent jämfört med 2019); motsvarande siffra för männen är
54 procent (plus 1 procent sedan 2019). De män som inte vill
fortsätta inom akademin anger osäkra anställningsvillkor som
främsta orsak, medan kvinnors främsta anledning är att de
inte känner att de ”passar in” i akademin.

Under våren 2020 godkände rektor att starta utvecklingen av
en elektronisk plattform för individuella studieplaner.
Plattformen förväntas bli ett verktyg för sammanställning av
information om, och uppföljning av, doktorander på individoch aggregerad nivå och möjliggöra en kvalitetssäkrad och
enhetlig process för uppföljning av doktorandernas progression
mot, och förutsättningar för, att nå examensmålen för
forskarutbildning. Den skall fungera som ett stöd till såväl
doktorander som övriga personalkategorier involverade i
processen att forskarutbilda.
I arbetet med att kvalitetssäkra uppföljningen av doktorandernas studier har en generell modell för studieuppföljning tagits
fram och beslutats. Modellen ger doktoranden ett bredare stöd
genom att rollerna som examinator och handledare särskiljs
och genom att tydligare återkoppling och stöd ges kontinuerligt under utbildningen. Doktoranden ges större möjlighet
att träna på de moment som examineras vid disputationen.
Institutionerna har genom sina representanter i både forskarutbildningsnämnden och studierektorsgruppen deltagit i utvecklingen av modellen.
En revidering av arbetsordningen för forskarutbildning har
genomförts. Huvudfokus är tydligare struktur, tydligare ansvarsfördelning och högre kvalitetssäkring, och att tydliggöra
skillnaden mellan reglementena för utbildning respektive anställning för doktorander. Den reviderade arbetsordningen
beslutades i juni och implementeringsarbete har pågått under
hösten.
Ett inriktningsbeslut har fattats om att all finansiering av industridoktorander ska ske i enlighet med Chalmers avtalsmall
för sådana. En översyn av mallen genomförs.
HANDLEDARUTVECKLING

Det finns en uttalad förväntan att huvudhandledare på Chalmers ska arbeta aktivt med att utvecklas i sin handledarroll.
Chalmers erbjuder och genomför utvecklingsaktiviteter för huvudhandledare med fokus på ledarskap, relationsbyggande och
kommunikation. Innehållet i aktiviteterna bygger på huvudhandledares uttryckta utvecklingsbehov. Under 2020 genomfördes utbildningen Coachande handledarskap.
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ÅRETS FORSKARHANDLEDARE

Utmärkelsen Årets forskarhandledare delas ut varje år för att
markera värdet av god handledning såväl för doktorandens personliga utveckling som forskningsresultat. Doktorandsektionen
vid Chalmers studentkår föreslår kandidat för stipendiet.
Utmärkelsen gick 2020 till Lisa Göransson, forskarassistent
vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.

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

Arkitektur
Biovetenskap
Bygg- och miljöteknik
Data- och informationsteknik
Energi och miljö
Energi, miljö och system
Fysik
Högspänningsteknik
Kemi
Kemiteknik
Kommunikation och lärande
inom STEM
Komplexa system
Maskin- och fordonssystem
Matematik
Matematisk statistik
Materialvetenskap
Mikroteknologi och
nanovetenskap

PROFESSIONELL OCH PERSONLIG UTVECKLING

Som ett led i Chalmers strävan efter att stödja doktorandernas
kompetensutveckling och förbereda dem för uppdrag som påverkare och ledare på en föränderlig arbetsmarknad, finns
kurspaketet Generic and transferable skills (GTS) – professionell och personlig utveckling. GTS-kurserna ger doktoranderna kunskaper, färdigheter och verktyg som stödjer samverkan
över discipliner och mellan samhällsgrupper. De är också inriktade på lärande för förändring och är en del i Chalmers arbete ”för en hållbar framtid”. Under 2020 har 72 kurstillfällen
genomförts med sammanlagt 1703 deltagare. Covid-19 hade
stor påverkan på kursverksamheten – alla kurser har genomförts digitalt från mars 2020.
I januari presenterades resultatet från den uppföljning av
GTS-programmet som genomfördes under 2019. Vicerektor
för forskning och forskarutbildning har tillsatt ett GTSutskott bestående av representanter från forskarutbildningsnämnden och doktorandsektionen. Utskottet ger förslag till
vicerektor i att utveckla GTS-programmet i enlighet med
framkomna förbättringsförslag. Utvecklingen görs i samarbete med det team som koordinerar GTS-programmet. Omfattningen och innehållet av obligatoriet inom GTS är en del som
nu ses över av GTS-utskottet och rutinerna för kursregistrering ses över av GTS-teamet.

Människa–datorinteraktion
Människa – Teknik – Design
Nukleär teknik
Produkt- och produktions
utveckling
Radio- och rymdvetenskap
Signaler och system
Sjöfart och marin teknik
Solid- och strukturmekanik
Teknikens ekonomi och
organisation
Teknisk akustik
Termo- och fluiddynamik
Tillverkningsteknik
Tillämpad informations
teknologi
Tillämpad matematik och
matematisk statistik

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

de sätt sedan utbrottet av covid-19.” Doktorandernas resultat
var 61 procent vilket är åtta procentenheter lägre än för övrig
personal. Skillnaden mellan män och kvinnor var 1 procent,
till mäns fördel. I fritextkommentarer framkommer att många
doktorander upplever problem med motivation, saknar kontakterna med arbetskamrater och möjligheter att träffa sin
handledare samt att trångboddhet och andra sociala faktorer
påverkar arbetssituationen negativt. Många kommentarer
handlar också om problem att genomföra sina forskarstudier
då tillgång till laboratorier och internationella miljöer reducerats. En positiv trend, som doktoranderna delar med övrig personal, är att möjligheterna till återhämtning blivit bättre. Förklaringar till trenden är att mindre tid läggs på dagliga resor
och att en del möten och andra aktiviteter ställs in.

CORONAPANDEMINS PÅVERKAN PÅ
FORSKARUTBILDNINGEN

Under våren genomförde doktorandsektionen en undersökning riktad till Chalmers doktorander om hur de uppfattar sin
situation under pågående distansarbete. Situationen innebär
utmaningar och ändringar i planering och arbetssätt, men
doktoranderna tycker att arbetet och handledningen har fungerat i huvudsak bra.

Med anledning av pandemin har riktlinjer för disputationer
tagits fram och de flesta disputationer har genomförts i tid
men i digitalt format via möteslänkar. Kravet på att disputationer ska vara öppna för allmänheten anses vara uppfyllt genom

Även i medarbetarenkäten ställdes i år en särskild fråga med
anledning av arbetssituationen under pandemin: ”Jag upplever att jag har kunnat utföra mitt arbete på ett tillfredsställan-

ANTAL PERSONER I FORSKARUTBILDNINGEN
(Varav antal kvinnor
inom parentes)

Påbörjat forskar
utbildning 2020
totalt

Humaniora
Naturvetenskap
Teknik
Samhällsvetenskap
Totalt
1)
2)

2

Påbörjat forskar
utbildning 2019

Examina 2020

därav
till lic 1)

(1)

1

(0)

50 (11)
164 (61)

1
8

(0)
(3)

4

(1)

0

(0)

220

74

10

3

därav lic 2)

Dr

6

(5)

4

(3)

Lic

1

totalt

(1)

1

(0)

därav
till lic 1)

0

(0)

Examina 2019
därav lic 2)

Dr

1

(1)

1

(1)

Lic

1

(0)

35 (13) 31 (9) 31 (4) 39 (7)
147 (45) 123 (36) 120 (34) 183 (71)

1 (1)
17 (10)

36 (8)
114 (41)

188

18 (11)

151 (50) 122 (36) 151 (51)

63 158

Antal som påbörjat utbildningen med avsikt att avsluta med licentiatexamen.
Antal avlagda doktorsexamina med tidigare licentiatexamen.

48 152

39 223 (78)

32 (6) 39 (9)
89 (29) 111 (42)
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att det är möjligt att följa disputationen via offentlig länk.
Detta har inneburit en stor omställning för verksamheten och
för de doktorander som ska försvara sin avhandling, men under omständigheterna har det fungerat bra och även medfört
en ökad internationell spridning av disputationerna. Det är
sannolikt att Chalmers kommer att fortsätta erbjuda möjligheten att delta i disputationer digitalt även efter pandemin.

Forskningsnämnden
Under 2020 inrättades Forskningsnämnden som ska vara rådgivande till vicerektor för forskning och ett forum där vicerektor för forskning, tillsammans med institutionsledningarna
och expertis från verksamhetsstödet får överblick över verksamhetens frågor, utmaningar och möjligheter inom forskning. Nämnden består av en ledamot per institution samt en
representant för doktorandsektionen. Ledamoten har en roll i
sin institutions ledningsgrupp att driva frågor som gäller forskningens förutsättningar, och kan föra talan för sin institution i
Forskningsnämnden. Under 2020 har nämnden belyst frågor
som: former för forskningsstrategiskt arbete inom respektive
institution, nomineringar till forskningspriser, kvalitet i forskningspublikationer och verktyg för internationalisering.

Etik- och oredlighetskommittén
Chalmers har utvecklat sina arbetssätt gällande oredlighet och
andra allvarliga avvikelser från god forskningssed, för att
möta nya lagkrav som trädde i kraft 20 januari 2020. Arbetet
har lett till ett förtydligat uppdrag för Chalmers etik- och oredlighetsnämnd som formades 2015, samt en namnändring till
Chalmers etik- och oredlighetskommitté. Med avstamp i lärosätesgemensamma arbeten inom Sveriges universitets- och
högskoleförbund har Chalmers uppdaterat sin handläggningsordning, och arbetar vidare med frågan om en etisk förhållningskodex.

Internationalisering
Internationalisering är ett viktigt verktyg i Chalmers strävan
mot forskning i världsklass. Inom Chalmers bedrivs, styrs och
prioriteras internationaliseringsarbetet huvudsakligen inom
respektive forskargrupp, kompletterat med större koordinerade insatser. Chalmers deltar i ett flertal universitetsnätverk,
exempelvis Nordic Five Tech och Idea League, vardera bestående av fem tekniska universitet på nordisk respektive europeisk nivå. Genom dessa nätverk får Chalmers möjlighet till
ökad utveckling av forskningsmiljöer och forskarutbildningar.
I september genomförde Chalmers en sommarskola för doktorander inriktad på förarbeteenden inom ramen för Idea League.
Sommarskolan utformades och genomfördes av avdelningen
för fordonssäkerhet och gavs helt på distans. Det digitala formatet möjliggjorde ett stort deltagande med doktorander och
lärare från alla fem Idea League-universitet och asiatiska partneruniversitet.
Under 2020 har Östafrika fortsatt att vara ett fokusområde för
internationalisering. Förberedelserna för en forskarkonferens
i Kigali, Rwanda, har kommit långt men skjuts upp på grund
av covid-19. Arbetet bygger på existerande kontakter och samarbeten i östra Afrika, och konferensens syfte är att skapa ett
bredare sammanhang för de enskilda samarbetsinitiativen.

Under året har det utvecklats ett nytt generellt arbetssätt för
internationaliseringsärenden. Ett samordningsforum, bestående av vicerektorernas ledningsstöd och en strategisk verksamhetsutvecklare, har utarbetat rutiner för att gemensamt
skapa överblick över aktuella ärenden och föreslå vidare hantering inom verksamheten.

Forskningsinfrastruktur
Chalmers har under 2020 fortsatt arbeta aktivt för att säkra
tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur för framstående forskning. Arbetet har varit inriktat både på att stärka och
effektivisera den infrastruktur som Chalmers driver, och att
utveckla tillgången till avancerad infrastruktur utanför det
egna lärosätet, såväl nationellt som internationellt.
Inför 2020 beviljades Myfab, det nationella konsortiet för
renrum inom mikro- och nanoteknik, ett kraftigt ökat anslag
från Vetenskapsrådet, en ökning avsedd att möjliggöra nationellt
prioriterade investeringar och uppgraderingar som ska
stärka den framtida utvecklingen för flera forskningsinriktningar
framför allt inom områdena energi, livsvetenskaper samt
informations- och kommunikationsteknik. Chalmers är värd
för konsortiet där även KTH, Lunds universitet och Uppsala
universitet ingår. Ett större arbete har genomförts under 2020
för att gemensamt utveckla nya former för styrning och
organisation som ger förutsättningar för ett mer långsiktigt
strategiskt arbetssätt med nationellt fokus och förstärkt
vetenskaplig kvalitet.
Inom radioastronomin har Chalmers och Vetenskapsrådet under 2020 arbetat för att sjösätta det så kallade radioastronomipaketet, ett nytt arbetssätt där Chalmers beviljas finansiering
för både det nationella Onsala Rymdobservatorium och för
deltagande i internationella satsningar, särskilt SKA (Square
Kilometer Array). SKA är ett globalt samarbete för att bygga
världens mest kraftfulla radioastronomiobservatorium med
två kompletterande teleskop i Australien och Sydafrika. Chalmers bidrar till konstruktionen med avancerad högteknologisk utrustning. Arbetet har bland annat handlat om utvecklingsarbete för teleskopens tekniska design, att säkra
finansiering för den svenska andelen av konstruktionen av
SKA samt förhandlingar om högteknologiska leveranser till
SKA tillsammans med industripartner. Arbetet har också
inneburit att utarbeta nya former för nationell och intern koordinering och ansvarsfördelning.
Under 2020 lanserades den integrerade e-infrastrukturen
Chalmers e-infrastructure Commons och en extern föreståndare rekryterades. Chalmers e-infrastructure Commons ska
ge stöd för forskarna genom hela datalivscykeln från produktion och analys av data, till beräkningar, visualisering och lagring av data. Infrastrukturen är i dagsläget unik i Sverige och
utgör Chalmers forskares gränssnitt mot de nationella och internationella e-infrastrukturerna Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC), Swedish University Computer Network (Sunet), Svensk nationell datatjänst (SND),
Euro-HPC och European Open Science Cloud Association
(EOSC), och är nära kopplad till relaterade stödfunktioner
inom it-avdelning, bibliotek och arkiv.
För att bidra till, påverka och dra nytta av europeiskt samarbete
för lagring och bearbetning av data enligt fair-principerna
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(findable, accessible, interoperable and re-usable) har Chalmers anslutit sig som medlem i EOSC. Organisationen bildades under året som en belgisk förening med stöd från EU-kommissionen, flera tunga universitetsnätverk och större
forskningsinfrastrukturer, i syfte just att främja dessa principer
för lagring och bearbetning av forskningsdata.
Under 2020 har de systematiska formerna för prioritering och
finansiering av forskningsinfrastruktur ytterligare stärks genom
vidareutveckling av det årliga dialogmötet med institutions-,
styrkeområdes-, och excellensinitiativsledningar. En del av
underlaget till dialogen kommer från årets uppföljning av
Chalmersinfrastrukturerna. Årets uppföljning har fokus på
intern och extern forskaranvändning, möjligheter att öka finansieringen via användaravgifter, och vilka effekter de särskilda rektorsmedlen under åren 2015–2019 har haft på Chalmersinfrastrukturernas utveckling.
I det europeiska universitetsnätverket Cesaer pågick under
2020 arbete med ett White Paper om universitetens hantering,
utveckling och styrning av forskningsinfrastrukturer i ett
forskningslandskap under förändring med allt större samverkan och delning av resurser. Rapporten är en uppföljare på
2019 års White Paper om universitetens roll för forskningsinfrastrukturen. Arbetet baseras bland annat på en workshop
med experter i augusti och ett seminarium på rektorsnivå i oktober som båda leddes och modererades av Chalmers inom
ramen för Cesaer. Chalmers har en ledande roll i det gemensamma europeiska arbetet och Chalmers systematiska arbetssätt får uppmärksamhet som förebild i Europa.
På det nationella planet har regeringen tillsatt en utredning
om styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur under
ledning av Tobias Krantz. Chalmers har haft enskilda samtal
med utredningsgruppen vid två tillfällen och bygger vidare på
inspelet hösten 2019 till forskningspropositionen. Chalmers
trycker framför allt på behovet av koordinerade besluts- och
finansieringsvägar för forskningsinfrastrukturen.

Excellensinitiativet Nano
Excellensinitiativet (EI) Nano adresserar långsiktiga forskningsutmaningar och stärkt excellens genom tvärdisciplinära
satsningar baserade på Sveriges största SFO-satsning (Strategiskt forskningsområde) inom nanovetenskap och nanoteknik. Initiativet spänner över många aktiva områden inom nanovetenskap såsom kvantteknologi (se nedan), grafen,
nanomedicin och DNA-nanoteknologi. Utbytet mellan forskargrupperna inom området är stort och har utgjort en förutsättning för framväxandet av flera starka forskningsområden.
Dessutom samarbetar initiativet med styrkeområdena i områden som spänner brett, exempelvis inom solenergi, men även
med förutsättningar såsom forskningsinfrastruktur och verktyg för internationalisering.
2020 var ett annorlunda år med begränsningar som medförde
att många av excellensinitiativets planerade aktiviteter ställdes
in eller flyttades i tid. Initiativets årliga möte som var planerat
till sista veckan i augusti ersattes med ett kortare webinarium.
Även ett planerat initiativseminarium inom nanomedicin
sköts upp till 2021. Trots att de publika evenemangen till stor
del har fått ställas in har områdets forskning fortsatt att utvecklas med en stor publikationsaktivitet och viktiga rekryte-

ringar. Områdets femte gemensamma rekrytering av excellensdoktorander genomfördes med mycket gott utfall. En
nyhet för i år var att utlysningar av doktorandtjänster samordnades inom hela nanoområdet på Chalmers för att locka de
bästa studenterna att söka sig till forskarutbildningen på respektive institution. Ett annat mått på fortsatt framgångsrika
aktiviteter är förmågan att attrahera prestigefyllda anslag.
18 nya anslag från Vetenskapsrådet och ett större anslag från
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har tillfallit Chalmers
nanoforskare under året.

Chalmers kvantdatorsatsning
Vid årsskiftet 2017–2018 startade Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT), en tolvårig miljardsatsning med
det generella målet att bygga upp bred svensk kompetens inom
kvantteknologi, samt det specifika målet att bygga en svensk
kvantdator på Chalmers. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
bidrar med en jubileumsdonation på en miljard kronor; därutöver bidrar industriaktörer, Chalmers och andra lärosäten
samt EU. WACQT leds av och är till stor del lokaliserat på
Chalmers, men även KTH och Lunds universitet koordinerar
delar av projektet. I slutet av 2020 hade centrumet totalt rekryterat 96 personer, varav 10 industridoktorander.
En viktig del av centrumet är dess industripartner, vilka inkluderar Volvokoncernen, Jeppesen, Astra Zeneca, ABB, Saab
och Ericsson. Centrumet har även två mindre partnerföretag,
Intermodulation Products och Spectra Cure, som utvecklar
för forskningsprojekten viktig infrastruktur, samt ett samarbete med Rise.
Tillsammans med Jeppesen har centrumet tagit fram en kvant
algoritm för att lösa logistikproblem inom flygindustrin; algoritmen har demonstrerats med en två-kvantbitsdator på Chalmers. Med Spectra Cure har man utvecklat ett material som
saktar ner ljuset vid en viss frekvens. Detta material kan användas för att mäta blodets syrenivå djupt inne i kroppen, och
kan därmed få en viktig tillämpning inom akutmedicin.
Utvecklingen av en kvantdator baserad på supraledande kretsar fortsatte under 2020 på Chalmers, och i nuläget testas processorer med tre till fem kvantbitar.

Flaggskeppet grafen
Chalmers koordinerar ett av EU:s tre flaggskeppsprojekt om
framtida och ny teknik, Flaggskeppet grafen. Syftet med flaggskeppet är att ta grafen från akademiska laboratorier via industrin till användare genom att främja utveckling av tillämpningar där grafen och relaterade material används. Mycket
kraft läggs på att stärka kopplingen mellan akademi och industri. Chalmers Industriteknik leder flaggskeppets arbetspaket
för innovation och har en av flaggskeppets affärsutvecklare.
Graphene Core 2, projektets tredje fas, avslutades under 2020.
EU:s utvärdering visade på starka framsteg i grundforskning
och i utvecklandet av processer och prototyper som i sin tur
har lett till nya produkter och spin-off-företag. EU-kommiss
ionens Executive Vice President Margrethe Vestager besökte
flaggskeppet under våren 2020 och gav positiv återkoppling.
Från 2020 består flaggskeppet av två parallella projekt, Graphene Core 3 samt 2D Experimental Pilot Line (2D-EPL).
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Graphene Core 3 har cirka 170 partnerorganisationer i 21 länder och över 80 associerade medlemmar i 26 länder. Projektet
består av 19 arbetspaket inom vetenskapliga, tekniska och administrativa områden. Dessutom ingår 10 projekt som utvecklar prototyper för ett mer hållbart samhälle. 2D-EPL har 11
partnerorganisationer i 5 länder och ämnar etablera ett europeiskt ekosystem för prototyptillverkning av elektronik, fotonik och sensorer.
Flaggskeppet arbetar aktivt för ett ökat fokus på mångfald och
hållbarhet. Den egna tidningen ”Graphene Magazine” visar
exempel på hur grafen bidrar till mer hållbara produkter och
tjänster och hur arbetet stödjer de globala målen för hållbar
utveckling. Flaggskeppet har lanserat ett mentorprogram för
ökad mångfald genom nätverkande inom flaggskeppet.

Överblick nationella och internationella
forskningsprojekt
I forskningsportalen Chalmers Research (research.chalmers.se)
finns 4 500 forskningsprojekt från 2012 och framåt presenterade.
Majoriteten av projekten sker i samarbete med svenska och
västeuropeiska samarbetspartner där Tyskland, Storbritannien
och Frankrike är de vanligast förekommande, tätt följda av
Nederländerna, Italien och Spanien. Chalmers fem vanligast
förekommande företagssamarbetspartner är Volvokoncernen,
Volvo Cars, GKN Aerospace Sweden, Scania och Ericsson
AB och de två vanligaste akademiska samarbetspartnerna
internationellt är TU Delft och DTU. För de svenska akademiska projektsamarbetena är KTH, Göteborgs universitet
och Lunds universitet i topp.
Chalmers vision för en hållbar framtid förs framåt av verksamhetens aktiviteter. En indikation på detta är det stora antalet
forskningsprojekt där hållbar utveckling har taggats som
ämne: 2 400 forskningsprojekt (2012–2020) där Chalmers
samarbetar med över 2 000 olika partners i 76 olika länder.
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Andel i
procent
2020

2020

2019

2018

2017

2016

Utbildningsdepartementsmedel 1

33 %

955

921

897

868

857

Övriga statliga
bidrag och uppdrag

30 %

863

907

851

816

806

Bidrag och uppdrag
från företag, privata
stiftelser m fl

16 %

448

443

464

457

413

Offentliga stiftelsebidrag

4%

106

150

135

112

95

EU-bidrag

8%

243

233

226

214

215

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

4%

118

94

71

62

53

Övrigt

5%

131

139

139

132

145

Finansiella intäkter

0%

0

0

0

0

0

Intäkter (mnkr)

Summa intäkter
1

100%

 arav Strategiska
V
forsknings
områden

2 864 2 887 2 783 2 661 2 584

212

208

206

202

199

CHALMERS 10 STÖRSTA FORSKNINGSFINANSIÄRER
2020

2019

2018

2017

2016

Utbildningsdepartementet

955

921

897

868

857

Vetenskapsrådet

252

272

265

268

269

EU

243

233

226

214

215

Energimyndigheten

223

237

192

184

185

Vinnova

192

206

194

169

174

Wallenbergstiftelserna
Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
Stiftelsen för Strategisk
Forskning
Formas
Trafikverket

169

153

153

157

125

118

94

71

62

53

91
86
36

107
82
16

95
95
22

85
95
18

75
79
17

Intäkter (mnkr)

INTÄKTER TILL FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

Intäkter till forskning och forskarutbildning uppgick till 2 864
miljoner kronor, en minskning med 23 miljoner (1 procent)
jämfört med år 2019. Statliga intäkter har minskat med 10 miljoner där intäkter direkt från Utbildningsdepartementet har
ökat med 34 miljoner kronor. För övriga statliga finansiärer
har intäkterna minskat med 44 miljoner kronor, varav från Energimyndigheten med 14 miljoner, från Vinnova med 14 miljoner och från Vetenskapsrådet med 20 miljoner kronor. Bidrags- och uppdragsintäkter från företag, privata stiftelser och
andra organisationer har ökat sammantaget med 5 miljoner
kronor (1 procent). De högre intäkterna avser främst företag
med 12 miljoner. Intäkter från de offentliga forskningsstiftelserna har minskat med 44 miljoner kronor (29 procent). Från
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning har intäkterna minskat
med 27 miljoner kronor beroende på en satsning som har avslutats, vidare har intäkter från Stiftelsen för strategisk forskning minskat med 16 miljoner kronor. Intäkter från EU har
ökat med 10 miljoner kronor (4 procent) och från Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola med 24 miljoner kronor (25 procent). Chalmers tio största forskningsfinansiärer svarade för
83 (81 föregående år) procent av intäkterna till forskning och
forskarutbildning.

Andelen forskning och forskarutbildning som finansieras
med bidrag, uppdrag och övriga intäkter är fortsatt hög och
uppgick år 2020 till 67 (68) procent av intäkterna. Andelen
intäkter direkt från Utbildningsdepartementet uppgår till
33 (32) procent.
EU-FINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT

Under 2020 deltog Chalmers i totalt 152 EU-finansierade
forskningsprojekt, nästan uteslutande i Horizon 2020, Europeiska Kommissionens åttonde ramprogram för forskning och
innovation. Av dessa startade 33 projekt under året. Inom de
tematiska delarna av ramprogrammen har Chalmers sin största
aktivitet inom delprogrammen Transport (28 projekt), Energi
(13), ICT (12) och Euratom (11).
Horizon 2020 avslutades formellt vid årsskiftet, även om de sista utlysningarna utvärderas under 2021, och pågående Horizon
2020-projekt sträcker sig till 2026. Chalmers är hittills med i
totalt 243 godkända projekt i detta ramprogram vilket ger ett
sammantaget bidrag till Chalmers på 158 miljoner Euro.
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PUBLIKATIONS- OCH CITERINGSNIVÅER
ANTAL EU-FORSKNINGSPROJEKT VID CHALMERS
Anslag (mnkr)

Tematiskt inriktad forskning,
till exempel Transport, ICT,
NMP
Forskarrörlighet och
infrastruktur till exempel
Infrastructure, Marie
Skłodowska Curie
European research council
starting/consolidator/
advanced grant
Totalt antal projekt
Varav projekt koordinerade
av Chalmers
Intäkter från EUkommissionen (mnkr)

2020

2019

2018

2017

2016

97

98

99

99

102

41

39

33

38

40

5/4/2 6/3/3 6/3/3 7/2/4 7/2/4
152

148

148

153

157

42

35

34

32

41

243

233

226

214

215

VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER I
RESEARCH.CHALMERS.SE
2020

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 1
Refereegranskade
konferensbidrag1
Kapitel 1
Böcker1
Totalt
1

Chalmers forskare publicerade under 2020, enligt tjänsten
Research.chalmers.se, cirka 3 000 vetenskapliga artiklar och
konferensbidrag i internationella refereegranskade publikationskanaler. Nivån är densamma som de senaste tre åren,
avläst vid samma tidpunkt men andelen tidskriftsartiklar har
ökat under senare år. I databasen Scopus återfanns cirka 2270
artiklar och 620 konferensbidrag. Trenden för artiklar är ökande medan konferensbidragen ligger på samma nivå. För att
följa upp publikationernas synlighet och genomslag på den internationella arenan använder Chalmers måttet ämnes
normerade citeringar per publikation (field-weighted citation
impact, FWCI). För att jämna ut slumpeffekter räknar man
över en rullande fyraårsperiod. Chalmers FWCI för 2016–
2019 är 1,31. Det innebär att Chalmersforskare i genomsnitt
citeras 31 procent mer än andra forskare inom samma ämnesområde.
CHALMERS FORSKNING I MEDIA

2019

2018

2017

2016

2 379 2 174 2 161 1 975 1 930
697 1 084 1 026 1 088 1 224
69
101
75
98
–
14
14
7
14
–
3 159 3 373 3 269 3 175 3 154

Avläst 2021-01-30, värdet för 2020 är preliminärt

European Research Council (ERC) beviljar högprestigeanslag till individuella forskare med syfte att främja forskning i
världsklass med stort risktagande. Chalmers har fått totalt 37
ERC-anslag beviljade, varav 13 var aktiva under 2020. Dessa
13 inkluderar 2 proof of concept-anslag.
Utöver engagemanget i EU:s flaggskeppssatsningar på grafen
och kvantdatorer, deltar Chalmers i Big data for smart society
(GATE), en sjuårig ’widening participation’-satsning som syftar till att främja kompetens och innovation över hela Europa.
Under 2020 startade det storskaliga forskningsinitiativet Battery 2030+ som syftar till att göra Europa världsledande inom
utveckling och produktion av framtidens batterier och Chalmers är deltagare i BIG-MAP, ett av initiativets projekt som
startade under 2020. Vidare är Chalmers värd för EIT (European Institute of Innovation and Technology) Manufacturing’s
”Co-Location Centre” på Lindholmen, ”Core partner” i
Climate KIC (Knowledge and Innovation Community) samt
”Associate partner” i EIT Raw Materials.

Spridning av Chalmers forskningsinformation
och öppen vetenskap
Chalmers forskningspublikationer registreras fortlöpande
(ofta i fulltext) i tjänsten Chalmers Research. Härifrån sprids
Chalmers forskningsinformation fritt till såväl forskarsamhället som till den övriga omvärlden. Chalmers forskare, forskningsprojekt och publikationer blir genom Chalmers Research
synliga i söktjänster som Google, Google Scholar, kinesiska
Baidu och ryska Yandex. Användningen är global och open
access möjliggör fri tillgång till publikationerna oavsett var läsaren befinner sig.

Chalmers forskning har även stor synlighet i och påverkan på
det omgivande samhället. Detta sker både genom forskares
aktiva medverkan i debatt och opinionsbildning och genom att
Chalmers forskning frekvent förekommer i såväl dags- och
fackpress som i sociala medier.
Forskningsoutput som publicerats av forskare på Chalmers
under 2020 har uppmärksammats i cirka 5 500 tweets, i 3 300
likes och delningar på Facebook, enligt tjänsten PlumX. Särskilt stort internationellt mediegenomslag noterades för Chalmers forskningsnyheter om tankestyrda armproteser, om nanogummi som ersättning för mänsklig vävnad, och om kosmiska
dragkamper när stjärnor föds och dör. •
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Nyttiggörande
– för samhällets
utmaningar och stärkt
konkurrenskraft
Nyttiggörande innebär att omsätta forskningsresultat och kunskap till praktisk nytta för samhällets
utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Chalmers har över tid utformat sin organisation och sitt
arbetssätt för att främja detta och strävar mot sin målbild för nyttiggörande, att lärosätet ska vara
den erkänt mest attraktiva universitetspartnern till näringsliv och samhälle.

E

tt av universitetets huvuduppdrag är att den verksamhet
som bedrivs är till gagn för samhället. Chalmers arbetar
målmedvetet med nyttiggörande för att säkerställa att
det som investeras i forskning och utbildning både stärker Sveriges nationella konkurrenskraft och bidrar till lösningar på
globala utmaningar. Samtidigt stärker nyttiggörande lärosätets egen verksamhet och attraktionskraft, och höjer kvaliteten på forskning och utbildning. Chalmers målbild för nyttiggörande består av fem delar:

•	Anpassa verksamhetsstödet för nyttiggörande till institutionernas arbete med handlingsplaner inom nyttiggörande.
• Viceprefekter för nyttiggörande finns på alla institutioner.
•	Regelbundet samla nyckelpersoner exempelvis inom institutionernas nyttiggörandenätverk, för samtal kring strategiska
frågor.

• Att vara förstahandsvalet som forskningspartner.

•	Arbeta med prestationsbaserad ekonomisk premiering baserat på institutionernas nyttiggörande genom så kallade
prestationsparametrar för nyttiggörande.

•	
Att vara en efterfrågad kompetenspartner som erbjuder
eftertraktade studenter och relevanta utbildningar till
yrkesverksamma.

•	Utveckla arbetsordningen i syfte att under 2021 föra in nyttiggörandeskicklighet som en uttalad meritgrund för befordran och extern rekrytering.

•	
Att vara en eftertraktad teknologiutvecklingspartner via
egna och externa forskningsinstitut.

Chalmers nyttiggörande bygger på att forskare, lärare och studenter genererar resultat och kunskap och att lärosätet erbjuder dem stöd i arbetet med att skapa nytta i samhället. Chalmers har därför särskilda enheter inom lärosätet och dess
koncern som sammantaget utgör ett ekosystem för nyttiggörande och innovation. Enheterna är dels till för att hjälpa
forskare och lärare att arbeta med sitt nyttiggörande, dels för
att öka Chalmers genomslag i samhället.

• Att skapa forsknings- och kunskapsbaserade tillväxtföretag.
•	Att vara en högt värderad rådgivare till beslutsfattare och ha
ett tydligt inflytande på den offentliga debatten genom kommunikation och påverkansarbete.
Delarna i målbilden visar att nyttiggörande kan ske på många
olika sätt. Bland annat genom att inverka på samhällsförändringar samt bidra till nya produkter och effektivare processer.
Nyttiggörande kan innebära att nya företag bildas som gör näringsliv och det offentliga samhället mer konkurrenskraftigt
men också att förändra standarder, branschnormer och uppfattningar.
Chalmers har under de senaste åren genomfört en rad utvecklingsinitiativ för att möta höjda externa och interna krav och
förväntningar på nyttiggörande. Detta görs bland annat genom att:

Chalmers innovationskontor ger stöd och rådgivning direkt till
personal och studenter, Grants Office ger stöd i ansökningar
för externt finansierade forskningsprojekt. Chalmers Ventures
AB ger stöd för att utveckla nya företag runt Chalmerskopplade
idéer och uppfinningar, Stiftelsen Chalmers Industriteknik
och Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik erbjuder stöd för utökad forskningssamverkan och forskningsnära utveckling. I science parks möter näringslivets och offentliga organisationers kunnande och innovationslust den
akademiska kompetensen med fokus på gemensamma utma-
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ningar. Samtliga enheter stödjer och utvecklar Chalmers nyttiggörande och bidrar till att lärosätets kunskap skapar än mer
nytta i samhället.

Stöd och råd om nyttiggörande
Chalmers innovationskontor stödjer forskare, lärare och studenter genom att initiera nyttiggörandeprocesser så att den
kunskap Chalmers skapar kan tas tillvara på ett hållbart sätt i
samhället. Det görs genom två verksamhetsområden: innovationsrådgivning och attitydpåverkan samt verifiering och hantering av intellektuella tillgångar. Kompetensen inom verksamheten är bred och kan navigera i innovationsekosystemet så att
alla former av nyttiggörande kan hanteras. 2020 har innovationskontoret gett stöd och rådgivning till drygt 600 forskare
från Chalmers samtliga institutioner samt utbildat omkring
200 studenter.
Innovationskontoret har i uppdrag att ge stöd till Högskolan
Väst samt högskolorna i Jönköping, Skövde, Borås och
Halmstad. Det västsvenska samarbetet inom innovationsstöd
utgörs av en plattform där forskare och studenter får stöd att
utveckla innovationer. Samarbetet har fått extra fokus under
året och stärkts genom att nya arbetssätt utvecklats i syfte att
ta vara på alla innovationsrådgivares kompetens. Samarbetet
omfattar identifiering och hantering av nya idéer, intellektuella
tillgångar, nätverksmöten och erfarenhetsutbyten samt stöd
för genomförande av verifieringsprojekt, både med finansiella
medel och rådgivning. Aktiviteter kopplade till nyttiggörande
har ökat under året, vilket framgår i nyckeltalen där antalet
verifieringsprojekt och medelstilldelningen till sådana projekt
fortsatt ökar vid partnerlärosätena.
Under 2020 har anslaget varit 9,3 miljoner kronor för Chalmers
och medverkande partnerlärosäten.

ANSLAGET HAR UNDER 2020 FÖRDELATS ENLIGT FÖLJANDE:
Anslag (tkr)

9 299

Administration och lokaler

380

Löner innovationsrådgivare

5 710

Projektmedel
Bidrag högskolor

600
2 609

Under 2020 har 75 idéer för verifiering kommit in. 11 från studenter och resterande från forskare och lärare. Totalt har 41
verifieringsprojekt startats, varav 7 från studenter, övriga från
forskare och lärare. Av dessa är 27 från Chalmers och resterande 14 från partnerlärosätena. Av beviljade projekt har 7
utvecklats i samverkan med Chalmers Ventures och Entreprenörskolan. Ytterligare 1 projekt har utvecklats tillsammans
med lokal inkubator eller science park. Under 2020 har 25 projekt avslutats varav 22 med verifierad marknadspotential. Under
åren 2014 – 2020 har 65 av 185 avslutade projekt framgångsrikt
gått vidare i innovationsprocessen – till inkubatorer, fått säkrad innovationsfinansiering, skapat samverkan med företag
eller kommersialiserats på annan väg.

Entreprenörskap och venture creation
Entreprenörskap och venture creation har en lång och framgångsrik historik på Chalmers genom strategiska satsningar
på uppstartsföretag och tillväxtföretagande, samt forskning
och utbildning med fokus på entreprenörskap.
Chalmers Ventures AB bildades 2015, ett helägt dotterbolag till
Chalmers tekniska högskola AB. Över en tioårsperiod (2015–
2024) skjuter Stiftelsen Chalmers tekniska högskola till 300 miljoner kronor i investeringskapital och Chalmers tekniska högskola AB närmare 150 miljoner i driftsmedel till verksamheten.
I slutet av 2020 tillträdde ny vd i bolaget. Chalmers Ventures
förstärker och skalar upp lärosätets arbete kring innovation
och entreprenörskap genom att utveckla fler snabbväxande
teknikbolag från Chalmers och bidra till lärosätets arbete med
att stärka entreprenörsandan bland studenter och forskare.
Chalmers Ventures verksamhet bygger på en modell som fullt
ut kombinerar investeringar och affärscoachning av entreprenöriella team. Målet med verksamheten är att identifiera och
utveckla unika teknikidéer hela vägen från uppstart till att bli
globala och hållbara tillväxtbolag. Chalmers Ventures är en
aktiv ägare i de bolag som tas in i Chalmers Ventures program
och portfölj. Detta skapar en långsiktighet och ett gemensamt
mål under resan att bygga tillväxt och värde för bolagen.
Chalmers Ventures är en internationellt topprankad verksamhet. Organisationen UBI Global som rankar världens ledande
universitetsinkubatorer placerar Chalmers Ventures på topp10 globalt och som nummer ett i Norden. Inom ramen för
Vinnovas program ”Stöd till nystartade företag via excellenta
inkubatorer” tilldelades Chalmers Ventures det maximala
beloppet för perioden 2020–2022.

VERIFIERINGSPROJEKT FÖR ATT HITTA NÄSTA STEG

En idé definieras i denna typ av arbete som en kunskapstillgång från forskning eller utbildning som har potential att skapa
nytta för någon. För att gå vidare till verifiering krävs att idén
är unik och att det går att formulera vilket behov idén fyller,
vilken nytta som skapas och vilken målgrupp som har detta
behov.
Verifiering innebär en utredning av exempelvis marknadspotential, behov, immaterialrättsfrågor eller teknikvalidering
i syfte att ge råd om nästa steg i innovationsprocessen – det
kan vara att utvecklas av en företagsinkubator, söka extern finansiering eller skapa ett samarbete med andra organisationer.
För verifieringsaktiviteter har innovationskontoret avsatt egna
medel, vilka kompletteras med medel som erhållits från Vinnova inom programmet Validering för tillämpning. 2020 erhölls
4,5 miljoner kronor.

PROGRAM

Chalmers Ventures har flera erbjudanden riktade till forskare,
idégivare och entreprenörer som önskar stöd i kommersialisering av teknikbaserade idéer:
• Accelerator – I acceleratorprogrammet arbetar affärscoacher aktivt med nya uppstartsbolag i cirka 18 månader
för att lägga grunden till att det ska bli globala tillväxtbolag.
• Scale – Inom programmet Scale ligger fortsatt fokus på att
bygga en väl upparbetad affär och kundstock, en påvisad
geografisk spridning, skalbarhet samt en definierad tillväxtstrategi.
• Encubation – Encubation är en unik modell där studenter
från Chalmers entreprenörskola matchas med teknikidéer
från forskning och industri. Dessa kan sedan bolagiseras och
göras redo för intag till acceleratorprogrammet.
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•	Startup Camp – Programmet Startup Camp arbetar i väldigt tidiga skeden av nya företag med fokus på att validera
kundbehov, identifiera och verifiera enklaste säljbara produkt. Under 2020 erbjöds Startup Camp framför allt digitalt. De team som visar rätt nivå erbjuds direkt intag till acceleratorn.
•	Tech Transfer – Tech transfer-programmet är primärt inriktat mot forskare på Chalmers. Programmet samarbetar tätt
med forskarna och nyttjar främst forskningsresultat som går
att skydda genom immateriella rättigheter, exempelvis via
patent, i syfte att kommersialisera resultaten genom licensiering och uppstart av nya bolag. Chalmers tilldelades under 2020 idébanksmedel om 1 miljon kronor från utbildningsdepartementet avseende hantering och nyttiggörande
av immateriella rättigheter. Uppdraget delegerades till
Chalmers Ventures och fokuserar på innovationsstöd till
forskningsresultat genom ett tech transfer-program. Kostnaderna har fördelats på: anskaffa och validera patent, 0,8 miljoner; tjänster för innovationsrådgivning, 0,2 miljoner kronor.
Under 2020 har Chalmers Ventures utvärderat över 200 idéer
och arbetar aktivt med 90 bolag och 68 projekt genom sina
program och sin investeringsverksamhet. Under året har 50
nya projekt startats och 15 nya bolag bildats, av dessa är 24
projekt och 8 bolag baserade på chalmersforskning. Sedan
starten har Chalmers Ventures arbetat med över 600 uppstartsbolag och startat samt investerat i över 200 bolag.

Investeringar som bygger tillväxt
Genom sin investeringsmodell arbetar Chalmers Ventures i de
allra tidigaste skedena och har kapacitet att följa med i de
senare tillväxtfaserna med större kapital. I de senare faserna
sker alltid investeringar i syndikering med externa investerare.
Målet är att framgångsrikt utveckla och avyttra bolagen.
Chalmers Ventures har kapacitet att investera upp till 15 mnkr
i de bolag som visar upp rätt potential och tillväxt. Under 2020
har Chalmers Ventures investerat totalt 25 miljoner kronor i
34 olika bolag. Chalmers Ventures investeringsteam hanterar
de mognare bolagen, en portfölj som består av omkring 30 bolag.
Därutöver sköter investeringsteamet motsvarande aktiviteter
för Chalmers Innovation Seed Fund på uppdrag av Stiftelsen
Chalmers Innovation. Med ett snitt på drygt en investering
i veckan samt ett flertal avyttringar per år så är Chalmers
Ventures en av Sveriges mest aktiva investerare inom teknikintensiva bolag.

Affärsutvecklande samarbeten och aktiviteter
Chalmers Ventures satsar på samarbeten med exempelvis expertis inom juridik, HR, marknadsföring och försäljning. Genom
Chalmers Ventures Professional Sales Network bjuds dessutom
exempelvis ledande nationella och internationella experter
inom försäljning och marknadsföring in för att dela med sig av
erfarenheter och spetskompetens.
Arrangemanget Venture Day ger årligen nya bolag i acceleratorn en möjlighet att nå ut med sin affärsidé och bygga nätverk
bland investerare. Under 2020 ställdes arrangemanget om. Inslaget där nya acceleratorbolag presenterar och säljer in sin
affärsidé gjordes som korta filmer vilka spreds i sociala medier
med stort genomslag.

I Open Coaching erbjuder Chalmers Ventures tillsammans
med Chalmers innovationskontor varje vecka ett helt öppet
och gratis första tillfälle med affärscoachning för alla som vill
bolla en idé. En aktivitet som ser till att uppmuntra och inspirera till entreprenörskap.
Tillsammans med institutionen Teknikens ekonomi och organisation samt innovations- och entreprenörsmiljön Stena Center
anordnas regelbundet öppna frukostföreläsningar på mötesplatsen Veras gräsmatta – så kallade Morning Boosts – i syfte
att lyfta fram entreprenörskap på Chalmers. Under 2020
genomfördes merparten av föreläsningarna i digitalt format.

Forskningsnära utveckling
STIFTELSEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK

Stiftelsen Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens inom energi, material, digitalisering, design och
cirkulär ekonomi, samt levererar professionell innovationsoch projektverksamhet. Stiftelsen grundades av Chalmers
1984 med syfte att stärka svensk innovationsförmåga och nyttiggöra forskning. Sedan dess har de båda organisationerna
haft strategiska samarbeten och verkat för ett forsknings- och
innovationsdrivet hållbart samhälle.
Stiftelsen utgör en integrerad del av Chalmers innovationsekosystem och i egenskap av ett högskolebaserat institut bidrar
man till synergieffekter för hela Chalmerssfären. Verksamheten publicerar inte vetenskapliga artiklar utan agerar länk
mellan akademi, privat och offentlig sektor samt bistår Chalmers forskningsmiljöer med olika typer av stöd. Samarbetet
skapar gynnsammare förutsättningar för forskning och unika
värdeerbjudanden för nyttiggörande samt tillvaratar de innovationer som forskningen på Chalmers genererar.
Förmågan att i samverkan med viktiga samhällsaktörer, olika
typer av behovsägare och relevant kompetens på Chalmers
identifiera innovationer gångbara utifrån samhällets behov
har varit ett framgångsrecept. Målet är att generera ny kunskap och innovativa lösningar. Stiftelsen Chalmers Industriteknik initierar och medverkar i ansökningar till forskningsfinansiärer för strategiska samverkansprojekt inom tillämpad
forskning och forskningsnära utveckling. Verksamheten tar
ansvar för innovations- och arbetspaket med hög teknologisk
mognad samt utveckling, ledning och koordinering av samverkansmiljöer präglade av både näringslivssamverkan och forskningsnära utveckling. Hantering av kunskapstillgångar och
immateriella rättigheter samt kommunikation och spridning
av resultat är andra viktiga områden för verksamheten.
Under 2020 genomfördes uppdrag för cirka 180 olika aktörer
och ansökningar till forskningsfinansiärer gjordes löpande
tillsammans med Chalmers forskare. Verksamheten har idag
omkring 110 anställda och engagerade 90 forskare på Chalmers under året.
Chalmers Industriteknik har sedan starten visat på en god förmåga att anpassa sin struktur till förändringar i samhället och
hos Chalmers, samt till teknikens och industrins utveckling.
Flera åtgärder har genomförts med bibehållen effektivitet
trots utökat distansarbete under 2020, och den flexibiliteten
bygger verksamheten vidare på. Orderläget under året påverkades av Covid-19 men verksamheten klarade sig efter omständigheterna bra och orderboken inför 2021 stabiliserades
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under årets gång. Resultatet, inklusive den positiva lärdomen
av en digital frammarsch i högt tempo, är en förstärkt verksamhet som fortsätter att stötta sina projektpartner.
FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM
FÖR INDUSTRIMATEMATIK

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik (FCC) är ett svenskt centrum för industrimatematik.
Fraunhofermodellen innebär höga krav på intäkter från uppdragsforskning och basfinansiering från Fraunhofer och Chalmers för akademisk och konkurrensneutral forskning. Verksamheten erbjuder uppdragsforskning, avancerade konsulttjänster
och utveckling samt implementering av skräddarsydd mjukvara
baserad på avancerad matematik inom modellering, simulering, optimering och dataanalys. Forskningen sker inom de tre
områdena: geometri- och rörelseplanering; beräkningsteknik;
systemteknik och dataanalys. Kunderna finns i första hand i
Sverige och Tyskland inom branscher som verkstad, flyg och
fordon, läkemedel, papper och förpackning, elektronik, mjukvara, energi samt informations- och kommunikationsteknologi.
FCC startade 2001 som ett svar på ett konkret industriellt ökat
behov av matematiska metoder och hade under 2020 drygt 80
anställda. Omsättningen 2020 var 70 miljoner kronor varav 20
miljoner industriintäkter, 5 miljoner från offentliga uppdrag,
23 miljoner från forskningsfinansiärer och universitet, 1 miljon övrigt och 21 miljoner kronor basfinansiering från grundarna. Basfinansieringen ger forskningsavdelningarna möjlighet att både bedriva kvalificerad akademisk forskning och att
ständigt utveckla nya nyckelkompetenser och teknologier. Resultaten blir sedan byggstenar för att snabbt skräddarsy lösningar för nya behov och partnersamarbeten.
FCC har en nära ämnesmässig koppling till institutionerna
Matematiska vetenskaper, Industri- och materialvetenskap,
Biologi och bioteknik, Mekanik och maritima vetenskaper,
Data- och informationsteknik, Elektroteknik och Arkitektur
och samhällsbyggnadsteknik. Samarbete sker genom projekt,
kompetenscentrum, gemensamma ansökningar, publikationer,
industridoktorander, studenter och gästföreläsningar. FCC är
också aktivt inom kompetenscentrumen CAM2, och Digital
Twin Cities samt Wingquist Laboratory, och Chalmers styrkeområden Produktion och Informations- och kommunikationsteknik. FCC är också aktivt inom centrumet Chair (Chalmers
AI Research Centre) när det gäller såväl vetenskapliga aktiviteter som workshoppar, initiativseminarier och utlysningar av
forskningsmedel liksom i kontakter med industrin.
För att vara attraktiva för kunder, grundare och anställda är
de vetenskapliga aktiviteterna viktiga. Exempelvis publicerade
forskare på FCC och Chalmers 15 vetenskapliga artiklar och
konferensbidrag tillsammans under 2020. Vidare samarbetar
FCC med flera institutioner inom ramen för sitt industridoktorandprogram och för närvarande är 12 anställda inskrivna vid
4 olika institutioner. Av dessa tog två personer sin licentiatexamen och en person sin doktorsexamen under året.
FCC erbjuder även studentkontrakt och projekt för examensarbete. Under 2020 har FCC haft 11 kontrakterade studenter
(126 sedan starten) och 4 studenter från Chalmers som gjort
sitt examensarbete (87 sedan starten).

Ytterligare händelser under året
CHALMERS PRIS FÖR GENOMSLAG I SAMHÄLLET,
CHALMERS IMPACT AWARD

Chalmers pris för genomslag i samhället instiftades 2018 för att
ge Chalmers möjlighet att premiera och uppmärksamma individerna som står bakom nyttiggörandet. Priset sätter fokus på de
bidrag som Chalmers forskning och kunskap ger samhället.
När priset delades ut för tredje gången utsågs forskargruppen
bakom impact case ”Gesualdo – simuleringar av mass-transport
i mjuka porösa material” som pristagare. Forskargruppen, som
har sin hemvist på institutionen Matematiska vetenskaper,
har fått ett stort genomslag i samhället genom att deras nyttiggörande har resulterat i ett verktyg som idag används av ett
flertal företag. Genomslaget från datorsimuleringar bedöms
kunna ha stor påverkan på arbetet med omställningen till mer
biobaserade material.
KARIN MARKIDES PRIS FÖR
ÅRETS INNOVATIONSUTMÄRKELSE

För femte och sista gången delades Karin Markides pris för
årets innovationsutmärkelse ut. År 2020 tilldelades priset en
tidigare student som medgrundat och fortfarande är aktiv i
företaget Monivent. Företaget har utvecklat en unik produkt för
andningshjälp till nyfödda och har sitt ursprung från Chalmers
entreprenörskola samt ingår i Chalmers Ventures bolagsportfölj. Priset instiftades i samband med att Chalmers tidigare rektor, Karin Markides, slutade sitt uppdrag. Det ska gå till en
alumn eller student vid Chalmers som har lämnat avgörande
bidrag till Chalmers innovations- och nyttiggörandearbete.

Science parks
Science parks är samverkansplattformar för idé- och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och olika samhällsaktörer
där marknadsdrivet kunnande förenas med innovationslust
och akademisk kompetens.
Chalmers är delägare i tre Science parks med olika fokus:
•	Johanneberg science park AB: samhällsbyggnad, energi,
material- och nanoteknik.
•	Lindholmen science park AB: transport, informations- och
kommunikationsteknik samt media.
• Sahlgrenska science park AB: livsvetenskaper och teknik.
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Chalmersgemensamt
utvecklingsarbete
Detta kapitel beskriver Chalmers arbete med verksamhetsutveckling som berör flera eller alla
verksamhetsområden eller projekt som tilldelats resurser genom det lärosätesövergripande
systemet för prioritering: Chalmers utvecklingsportfölj.
Ekonomi i balans 2022
På grund av ett framtida betydande förväntat ekonomiskt underskott relaterat till ökade personalkostnader – i synnerhet
pensionskostnader – fick rektor i slutet av 2019 styrelsens uppdrag att genomföra åtgärder för kostnadsnivåsänkningar på
250 miljoner kronor jämfört med räkenskapsåret 2019. Åtgärderna ska ge full effekt senast 2022 och har under 2020 föranlett ett genomgripande förändringsarbete under samlingsnamnet Ekonomi i balans 2022, lett av rektor med stöd av en
för ändamålet särskilt utsedd beredningsgrupp.
Arbetet inleddes under våren med att ansvariga för alla delar
av verksamheten fick inkomma med förslag på besparingar.
Parallellt med detta ombads samtliga medarbetare med idéer
om rationaliseringar att skicka in dessa via en elektronisk förslagslåda. Efter analys i beredningsgruppen delades den fortsatta processen upp i fyra avgränsade arbetspaket: det totala
verksamhetsstödet; institutionernas utbildning, forskning och
nyttiggörande; lokaler; övriga Chalmersövergripande förslag.
De två förstnämnda arbetspaketen kommer att stå för den absoluta merparten av besparingarna.
Ett antal organisatoriska ställningstaganden har gjorts under
arbetet. Till de viktigaste hör att tre avdelningar inom det gemensamma verksamhetsstödet kommer att samorganiseras till
en ny, att Chalmers kommer att fortsätta arbeta med ett verksamhetsstöd som till en del är linjemässigt organiserat under
institutionerna samt att biblioteksverksamheten även fortsättningsvis kommer att vara en del av institutionen Vetenskapens
kommunikation och lärande.
Den nödvändiga kostnadsnivåsänkningen har inte bedömts
vara möjlig att genomföra utan minskning av personal, och
den 3 juni varslade Chalmers om uppsägning av 180 anställda
på grund av arbetsbrist. Arbetsbristen berör hela verksamheten, men merparten gäller verksamhetsstöd – centralt och
på institution – samt biblioteksverksamhet. Som ett sätt att begränsa antalet uppsägningar har medarbetare kunnat ansöka
om att frivilligt avsluta sin anställning med förmånliga villkor,
en möjlighet som beviljats omkring 80 personer. Under hösten
inleddes arbetsbristförhandlingar med arbetstagarorganisationerna. Förhandlingarna gällande forskare och lärare avslutades under hösten och ledde till uppsägning av 12 personer

vid fyra av Chalmers institutioner. Vid utgångan av 2021 hade
antalet forskare och lärare minskat med omkring 100 personer
– främst på grund av minskad omfattning av visstidsanställningar. Arbetsbristförhandlingarna som berör tillsvidareanställd personal vid verksamhetsstödet slutförs under 2021.
Beslutade åtgärder kommer under 2021 att innebära personalneddragningar samt att ett antal funktioner inom verksamhetsstödet justeras och i vissa fall avvecklas. Det nödvändiga förändringsarbetet kommer också att innebära att
Chalmers genomför förenklingar i många rutiner bland annat
i den interna modellen för ekonomisk redovisning.

Fakultetsmodellen
Under 2015 beslutade Chalmers att införa en ny modell för
fördelning av fakultetsmedel. Bakom beslutet låg en oro inför
en utveckling där fakulteten växte utan tillräcklig strategisk
styrning och utan tillräcklig kvalitetssäkring. Som en konsekvens av denna utveckling och det svenska forskningsfinansieringssystemet, som för framgångsrika universitet binder en
stor del av basanslaget i samfinansiering, tvingades forskargrupper att agera allt mer kortsiktigt, en utveckling som innebär kvalitetsrisker i verksamheten.
Målet med modellen är därför att ge de personer som innehar
basfinansierade tjänster (i regel traditionella lärartjänster, från
tekniklektor till professor), bra och långsiktiga villkor. Det kräver att man begränsar fakultetens storlek. Modellen ska leda
till ökad kvalitet i verksamheten genom att den basfinansierade fakulteten ges ökat ansvar för lärosätets pedagogiska och
vetenskapliga utveckling. Ett långsiktigt mål är att basfinansiera fakulteten till minst 75 procent genom departementsmedel för utbildning och forskning. 2020 var denna siffra 70 procent. I och med modellens införande är nu varje rekrytering
som görs av strategisk betydelse för Chalmers långsiktiga utveckling, samtidigt som villkoren och förutsättningarna för en
basfinansierad fakultettjänst vid Chalmers blivit mer attraktiva. Som resultat av detta har rekryteringarna blivit färre och
sökfälten starkare än tidigare. Utvecklingsbehov kvarstår med
förtydligande av arbetsuppgifter för basfinansierad fakultet i
förhållande till undervisande och forskande personal på andra
tjänster.
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2019 var det första året när basfinansieringen fungerade som
fullt implementerad ekonomisk princip, men justeringar i modellen är och kommer att vara nödvändiga. Framför allt handlar utmaningarna om att utbildningsuppdraget behöver utjämnas över Chalmers institutioner för att modellen skall fungera
fullt ut. Sedan tidigare återstår även bland annat arbete med
att utarbeta en detaljerad samfinansieringspolicy. Det gäller
att definiera vilka externa kontrakt som ska samfinansieras på
central respektive institutionsnivå.
Modellen beräknas nå full effekt 2021, vilket är i enlighet med
den ursprungliga planen.

Större utvecklingsprojekt inom
verksamhetsstödet
I juni avslutades ett projekt som utvecklat och lanserat ett nytt
rollstyrt intranät för Chalmers medarbetare Projektet har
byggt integrationer till Chalmers personalsystem och diariesystem, till forskningsdatabasen Research, platsannonsflödet
Reachmee samt till kursbokningssystemet Sembok. Projektet
har också drivit utvecklingen av nyskrivet, mottagaranpassat
innehåll. I och med det nya intranätet har en ny webbplattform
– Umbraco – införts på Chalmers. Man har också introducerat
en ny applikation för att hantera sökfunktionen – Elastic.
Projektet har dessutom tagit fram instruktioner, handhavanderegler och utbildat drygt 100 webbredaktörer. Projektet
startade i januari 2019 och dess totala kostnad var omkring
20 miljoner kronor.
Utveckling av en elektronisk individuell studieplan för doktorander inleddes under hösten 2020 med projektledare, utvecklare och testare på Chalmers it-avdelning. Funktionaliteten
som utvecklas kommer i likhet med intranätet att tillgängliggöras via plattformen Umbraco och ska vara ett användarvänligt system för forskarstuderande som stödjer ett doktorandcentrerat lärande samtidigt som det ger vinster i kvalitet och
minskad resursåtgång tack vare enhetliga rutiner och tydligare
arbetsprocesser. Projektet har under sin förberedelsefas planerats för en mer omfattande leverans, men som en del av arbetet med ekonomi i balans har planeringen reviderats och
omfattar nu utvecklingen av en så kallad ”minimum viable
product” som preliminärt ska implementeras och överlämnas
till förvaltning sommaren 2021.
Ett projekt inriktat på digital handläggning och stöd har startat under året. Bakgrunden är att Chalmers administrativa
stödfunktioner hanterar en stor mängd förfrågningar, ofta av
enkel fråga-svar-karaktär, som i dagsläget kräver en hög grad
av manuell hantering. Projektet omfattar införandet av ett nytt
ärendehanteringssystem på Chalmers it-avdelning, men kommer även att analysera potentialen inom kommunikations- och
automationsområdet samt göra tester med chatbot-teknologi
och så kallad robotiserad processautomation (RPA). Projektet
beräknas preliminärt avslutas under 2022.

Chalmers E-village
Genom ett samarbete mellan Chalmers, Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola, Chalmersfastigheter och Stiftelsen Chalmers
Innovation påbörjades utvecklingen av Chalmers E-village i
början av året. Ambitionen är att norra campus Johanneberg
ska bli ett profilerande kvarter, kallat Chalmers E-village,
vilket ska utgöra en viktig nod för Chalmers verksamheter
inom innovation och entreprenörskap såväl som för externa

verksamheter med den inriktningen. Sedan tidigare finns
bland annat institutionen Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Ventures och Chalmers entreprenörskola i miljön. Under 2020 kompletterades kvarteret med innovationsoch entreprenörsmiljön Stena Center och deras hyresgäster,
men även andra innovationsbolag har under året flyttat in och
berikat miljön ytterligare

Samverkansplattformen
Entrepreneurship by Chalmers
För att stärka och tydliggöra lärosätets bidrag till Chalmers
E-village etablerades samverkansplattformen Entrepreneurship
by Chalmers under 2020, och till plattformen knöts en resurs i
form av en plattformsledare. Samverkansplattformen samlar
regelbundet representanter från alla Chalmers verksamheter i
vid bemärkelse inom entreprenörskapsområdet. Syftet är att
konkretisera aktiviteter som bidrar till att Chalmers blir ett ledande entreprenöriellt universitet senast 2029. Samverkansplattformen bidrar till ökad överhörning och fler möjligheter att
hitta gemensamma beröringspunkter i lärosätets profilområde
entreprenörskap. •
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HÅLLBARHETSRAPPORT
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
Styrelsen och rektor/verkställande direktör för Chalmers tekniska högskola AB, organisationsnummer 5564795598 med säte i Göteborg, avger härmed följande hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 1 januari 2020 till
31 december 2020.

HÅLLBARHETSRAPPORT
Chalmers tekniska högskola AB bedriver utbildning och forskning
inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur. Den del av verksamheten som är finansierad av svenska staten är reglerad i ett
15-årigt ramavtal mellan svenska staten, Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola och Chalmers tekniska högskola AB som gäller till år 2024,
kompletterat med avtal som uppdateras årligen. I de årliga avtalen
stadgas bland annat att Chalmers ska arbeta med jämställdhetsintegrering samt redogöra för hur arbetet med att främja hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030 och de globala målen fortskrider.
Chalmers har valt att vara en aktiv aktör i samhällsutvecklingen
till en hållbar framtid. Dagens globala samhällsutmaningar sätter sin
prägel på verksamheten. Förmågan att ta fram nya resultat samt att
sprida dessa och utbilda för kompetens bidrar till de lösningar som
krävs för att möta världens utmaningar är ett mått på hur väl visionen
– för en hållbar framtid – realiseras.
Omvärldens behov är komplexa vilket återspeglas i Agenda 2030
och FN:s globala hållbarhetsmål. För att ta sig an dessa utmaningar på
ett strategiskt, men samtidigt konkret och resultatdrivande sätt, arbetar Chalmers med Agenda 2030 som utgångspunkt bland annat i lärosätets visionsdokument, de övergripande hållbarhetsmålen och klimatstrategin. Parallellt arbetar lärosätet också med sin direkta
hållbarhetspåverkan genom rutiner och riktlinjer som styr allt från
kemikaliehantering till krav på leverantörer i upphandlingarna. Tillsammans med Göteborgs Universitet har Chalmers tagit fram ett
IT-verktyg för att identifiera och visualisera hur till exempel ett forskningsprojekt eller en utbildning kan ta sig an utmaningarna i Agenda
2030. Verktyget, som heter SDG Impact Assessment tool, tillhandahålls också för andra som open source på Chalmers webbplats. Ambitionen är att kartlägga på vilket sätt forskning, utbildning och nyttiggörande kan breddas och utvecklas för att ännu bättre ta sig an
komplexiteten i de utmaningar som FN-målen beskriver.
2020 – året med extraordinära utmaningar och möjligheter
Klimatfrågan är fortsatt mycket aktuell, vilket gör efterfrågan på naturvetenskapliga samt tekniska förklaringar och lösningar stor. Den globala
uppvärmningen och de konsekvenser denna medför blir alltmer uppenbara. Lösningarna måste omfatta både teknikskiften och förändringar i
dagens livsstil. Under året har lärosätet ställts inför en betydande utmaning med att fortsätta högkvalitativ forskning och utbildning i pandemins skugga. Övergången till mer digitalt bedriven verksamhet gick
snabbt och har påverkat hållbarhetsarbetet genom både positiva
möjligheter, som minskat antal flygresor, och risker och sårbarhet, som
risk för psykisk ohälsa orsakad av isolering och distansarbete.
Chalmers ska inte bara bidra till klimatomställningen i det omkringliggande samhället, utan samtidigt minska klimatpåverkan från
den egna verksamheten. Under 2019 initierade Chalmers tillsammans
med Kungliga tekniska högskolan (KTH) det så kallade Klimatramverket, som sedan utvecklats till ett samarbete mellan flertalet svenska universitet och högskolor. Ambitionen är att sektorn för högre utbildning ska bidra tydligt till klimatomställningen i linje med
samhällets nationella och internationella åtaganden. Hittills har 38
universitet och högskolor anslutit sig till ramverket. Under 2020 har
Klimatramverket dessutom fått internationell spridning, vilket underlättats av att ramverket och dess tillhörande vägledningsdokument
också finns i engelskspråkiga versioner på Chalmers webbplats. Våren 2020 fick Chalmers, tillsammans med KTH, ta emot ett globalt
hållbarhetspris för arbetet med ramverket, ISCN: Whole Systems
Approach Award. I Chalmers klimatstrategi som fastställdes våren
2020, förtydligas hur verksamheten ska bidra till att 1,5-graders målet
uppfylls samtidigt som Agenda 2030 tas i beaktande.

Chalmers värderingar och policyer inom hållbarhetsområdet
Chalmers värdeord är: kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och
mångfald. Dessa ska genomsyra verksamheten och konkretiseras i
styrdokument, som ligger till grund för kontinuerligt utvecklings- och
förbättringsarbete.
Chalmers styrdokument finns tillgängliga för medarbetarna via
intranätet. I de fall studenter berörs ges information till studenterna
vid olika informationstillfällen och tillhandahålls på den till studenter
särskilt riktade Studentportalen. I introduktionsprogrammet för nyanställda, i chefsutbildningar samt under de medarbetarsamtal alla
medarbetare erbjuds, ges tillfälle att diskutera värderingarna och
riktlinjerna som finns i styrdokumenten. Medvetenheten om och förståelsen för lärosätets strategiska förhållningssätt kontrolleras i samband med intern revision, arbetsmiljöronder och miljö- och arbetsmiljörevisioner. Chalmers anställda och studenter förutsätts ha
kännedom om och aktivt handla och verka med utgångspunkt i Chalmers styrdokument. De av dessa som har tydligast anknytning till
hållbarhetsområdet redovisas i tabellen: Strategier, policyer och styrdokument inom hållbarhetsområdet.
MÅL, INDIKATORER OCH UPPFÖLJNING AV
HÅLLBARHETSFRÅGORNA
Chalmers hållbarhetsmål
Visionen – för en hållbar framtid – utgör Chalmers övergripande drivkraft framåt. Med denna som utgångspunkt avser lärosätet att på ett
engagerat, innovativt och banbrytande sätt möta människans behov
och se FN:s globala hållbarhetsmål som samtidens viktigaste samhällsutmaningar. Chalmers vision och strategiska ansats konkretiseras årligen i dokumentet Prioriterad verksamhetsutveckling (PVU)
som ligger till grund för lärosätets strategiska förbättringsarbete. För
att förtydliga hållbarhetsperspektivet i ett såväl kort- som långsiktigt
perspektiv upprättas en årlig hållbarhetsplan (som komplement till
PVU och till den riktning som pekas ut i Chalmers klimatstrategi) där
målen bryts ned till konkreta förbättringsaktiviteter. Hållbarhetsplanen är strukturerad utifrån verksamhetsområdena: utbildning, forskning, nyttiggörande, intern miljö samt styrkeområden. Hållbarhetsmålen för respektive område utgår från lärosätets miljö- och
hållbarhetspolicy och ska utgöra ett verktyg för Chalmers strävan att
bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.
Inom institutioner, styrkeområden, grundutbildningsorganisationen och verksamhetsstödet, fastställs lokala hållbarhetsmål. De lokala hållbarhetsmålen är ett av verktygen för att konkretisera och förverkliga hållbarhetsplanen. Ofta används medarbetarsamtalet som
ytterligare ett verktyg. Genom medarbetare och studenter blir vision
och mål till verklighet.
De övergripande hållbarhetsmålen är:
• Alla anställda och studenter på Chalmers ska ha en grundläggande
förståelse för vad hållbarhet innebär och hur hållbarhet är en drivkraft för Chalmers.
• Chalmers skall bidra till en hållbar framtid genom att samverka
med andra för att hitta lösningar på de stora och allt mer komplexa
utmaningar världen står inför.
• Chalmers verksamhet ska minska sin miljöpåverkan och resursutnyttjande.
• Var och en tar ansvar för hållbarhet i sin dagliga verksamhet och
verkar för ett hållbart arbets- och studentliv.
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Väsentliga hållbarhetsfrågor
Utifrån samhällets utmaningar inom hållbarhetsområdet har Chalmers identifierat vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast att fokusera
på för att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt. Utgångspunkten
är en väsentlighetsanalys från 2017, då man genom interna intervjuer,
workshoppar och enkätförfrågningar kom fram till vilka som är Chalmers elva mest prioriterade hållbarhetsfrågor. Under 2020 genomfördes en ny riskvärdering för att säkerställa att Chalmers hållbarhetsfrågor fortsatt är aktuella och att såväl de strategiska som de operativa
åtgärderna bidragit till att minska verksamhetens direkta hållbarhetspåverkan och samtidigt att lärosätets forskning, utbildning och nyttiggörande medverkat i omställningen som krävs för att nå FN:s Agenda
2030-mål och det så kallade 1,5-gradersmålet.
Resultatet från förbättringsarbetet med mål och nyckeltal kopplat
till hållbarhetsfrågorna mellan 2017 och juni 2020 utgjorde underlaget
för riskvärderingen. Det utfördes även en omvärldsanalys med fokus
på lagstiftning, akademins generella utmaningar samt en GAP-analys
mellan Chalmers hållbarhetsfrågor och samhällets behov och önskningar, bland annat utifrån hur de är konkretiserade i Agenda 2030.
2020 är sista rapporteringåret för nyckeltalet antal publikationer
från Chalmers med sökorden hållbar* eller sustainab*, eftersom det
visat sig vara ett alltför trubbigt sätt att se bredd och genomslag för
Chalmers forskning med hållbarhetsanknytning, se tabell 3. Under
2021 kommer ett nytt nycketal tas fram med en tydligare bild av forskningens kopplingar till FN:s globala hållbarhetsmål.
För 2020 har ett testresultat tagits fram, genom att använda Elseviers metod att identifiera publikationer med bäring på de olika målen. Chalmers forskning bidrar i positiv tiktning till samtliga, men
främst målen gällande hälsa, hållbar energi, hållbara samhällen, konsumtion/produktion samt att motverka klimatförändringarna.
Under 2020 har globala risker ökat på ett sätt som ytterligare satt
hållbarhet på agendan. Forskning pekar på att dagens samhälle stressar ekosystemen och driver fram exempelvis ändrade vädersystem,
invasiva arters utbredning och genom den globala mobiliteten ökar
sårbarheten i förhållande till djurvärldens latenta sjukdomar som
covid och fågelinfluensor. I skuggan av detta har Chalmers riskvärderat hållbarhetsfrågorna för att identifiera vilka risker som blivit större
genom pandemin och Chalmers verksamhet. Utifrån detta har mål,
indikatorer och handlingsplaner justerats. Speciellt viktigt är att följa
hållbarhetsarbetets resultat och effekt, för att hitta nya förbättringsaktiviteter.
Chalmers arbete med hållbarhetsfrågorna
Chalmers hållbarhetsarbete konkretiseras genom de elva hållbarhetsfrågorna där mål och nyckeltal är integrerade med Chalmers hållbarhetsplan. Resultatet följs upp halvårsvis för att kunna agera på eventuella avsteg från det önskade resultatet.
CHALMERS ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSFRÅGOR
Chalmers viktigaste hållbarhetsfrågor är hållbarhetsperspektivet i
forskning, nyttiggörande och utbildning. Lärosätets ojämförligt viktigaste bidrag till omställningen för ett hållbart samhälle är resultat
från forskningen, hur dessa kommuniceras och nyttiggörs i samhället
samt att undervisningen ger studenterna kunskap, verktyg och engagemang att driva hållbarhetsfrågan framåt. I årsberättelsen redovisas
resultaten från Chalmers kärnverksamhet och i tabell 2 (Väsentliga
hållbarhetsfrågor, mål och resultat) visas hur Chalmers följer resultatet kopplat till Agenda 2030 och målen för FN:s klimatpanel. Varje
institution har sin egen sektion på Chalmers webbplats där aktuella
nyheter och forskningsframgångar kommuniceras, ofta ur ett hållbarhetsperspektiv. Sedan våren 2020 har dessutom hållbarhet och klimat
fått utökad plats på webbplatsen.
Utfallet för de väsentliga hållbarhetsfrågorna pekar i de flesta fall
på minskad hållbarhetspåverkan, vilket är ett resultat av att majoriteten av medarbetarna arbetat på distans under 2020. Exempelvis har
avfallsmängden och klimatpåverkan minskat tydligt till följd av minskad verksamhet på campus och minskat flygande.

MILJÖ
Chalmers verksamhet är anmälningspliktig enligt 9 kap i Miljöbalken
(Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) och enligt 25 kap 1§ i Miljöprövningsförordningen 2013:251 för kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. Ytterligare anmälningsplikt och tillstånd finns för enstaka kemikalier, genetiskt modifierade organismer, brandfarliga varor, joniserande strålning
och kärnämnen samt provbänkar för motorer.
GENERELLT
Miljöledningssystem och tillsyn
Chalmers miljöledningssystem är sedan 2012 certifierat enligt ISO
14001, och omfattar verksamheterna på campus Johanneberg och
Lindholmen samt vid Onsala rymdobservatorium. Sedan 2015 omfattas även Chalmers helägda dotterbolag för uppdragsutbildning, Chalmers Professional Education AB. Även det Chalmerskopplade uppdragsforskningsinstitutet Chalmers Industriteknik (CIT) är numera
certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Under 2019 granskades Chalmers verksamhet både vid intern och
extern miljörevision. Positiva iakttagelser gjordes under externrevisionen, bland annat att Chalmers har ett genomtänkt och tydligt ledningssystem, god förståelse för och kunskap om organisationens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv samt att interna revisioner görs i
samarbete med arbetsmiljöfunktionen vilket underlättar för de enheter som revideras och ger både miljö- och arbetsmiljöfunktionerna
bättre förståelse för varandras arbete. Externrevisionen resulterade i
totalt fem avvikelser, varav två har krävt extra insatser.
Under 2019 genomförde den kommunala miljöförvaltningen två
tillsynsbesök i verksamheten. På fartyget Fryken uppstod tre avvikelser som handlar om invallning av kemikalier, utsläpp till avlopp samt
hantering av nödlägen/olyckor och spill. Samtliga avvikelser har hanterats och åtgärdats, men uppföljning krävs på placering av miljöcontainer. Vid besöket i Kemihuset uppstod fyra avvikelser som handlar
om invallning av kemikalier, utsläpp till avlopp, skydd mot kemikaliespill i dragskåp och medvetenhet kring rening från verksamhetens
frånluft. Dessa har hanterats och åtgärdats under 2020.
Kemikaliehantering
För att säkerställa kvaliteten på informationen om kemikalier miljöoch hälsobelastning används kemikaliehanteringssystemet Klara.
I detta system sker granskning av varje kemikalieprodukt i flera steg
ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv. Målet är att alla kemikalier som
registreras och används ska vara slutgranskade (gröngranskade). Inköpare och kemikalieinventerare har informerats om att registrera
befintliga produkter på nytt med säkerhetsdatablad enligt CLPförordningen. Under 2020 slutgranskades 498 produkter. Chalmers
har tre ämnen på den så kallade B-listan: Dietylsulfat 200 ml, Dimetylsulfat 1 L och 1,3-Propansulton 100 g.
Avfallshantering
Under 2019 startade ett omfattande projekt som ska mynna ut i en
väsentligt mer hållbar avfallshantering. Hanteringen kommer att ha
en tydlig uppdelning på olika fraktioner där var och en kan följas genom hanteringsprocessen, det vill säga från inköpt vara till avfallshantering. Ansvarsfördelningen är tydlig och innehåller incitament
till kontinuerliga förbättringar i takt med att förutsättningar och möjligheter förändras.

TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL
2020

2019

2018

2017

2016

Återvinning
Destruktion
Förbränning
Neutralisering

0,0
14,0
0,0
0

205,0
53,4
12,0
0

15,0
73,0
0

119,0
38,5
80,0
0

376,0
566,0
6,0
0

Totalt farligt avfall

14,0

270,0

88,0

238,0

376,0

Farligt avfall (kg)
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Hållbarhetsfrågor inom området MILJÖ
• Energi
• Hållbara lokaler och campus
• Klimatutsläpp
Energi
Energistrategin beskriver Chalmers arbete med val av energislag och
ambitioner om hur förbrukningen kan minskas. Målet är energieffektivisering och lägre kostnader. Möjligheten att mäta och följa upp förbrukning, och att åskådliggöra detta förbättras ständigt. För att ytterligare stödja utvecklingen pågår ett arbete att förse tak och byggnader
på campusområdet på Johanneberg med solceller.
Hållbara lokaler och campus
Hållbara lokaler och campus innebär såväl omhändertagande av befintligt campusområde som utvecklingen till ett än mer välkomnande,
säkert och attraktivt sådant. Denna hållbarhetsfråga omfattar arbete
med att optimera avfallshanteringen, med en campusutvecklingsplan
och ambitionen att nyttja campusområdet som testbädd för forskare
och studenter. Möjligheterna för lärosätet att utöva direkt strategiskt
inflytande över dessa frågor är särskilt stora eftersom omkring hälften av byggnaderna ägs av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola genom det helägda dotterbolaget Chalmersfastigheter AB. Chalmers
Campusplan har sex övergripande målområden kopplade till FN:s
globala mål och till kommande stora samhällsutmaningar. Campusplanens vision knyter an till Chalmers vision, med två viktiga tillägg:
”Chalmers campus – människor och möten för en hållbar framtid”.
Detta innefattar en bra livs- och lärandemiljö för både nuvarande och
kommande chalmerister.
Inom programmet Five Star Campus, som syftar till att utveckla
Chalmers campusområden till attraktiva, experimentella miljöer, konkretiseras och synliggörs Chalmers vision. Som medlem i Göteborgsregionens satsning på innovativa lösningar, Testbädd Göteborg, samverkar Chalmers med det regionala näringslivet, staden och myndigheterna.
Five Star Campus har målsättningen att till och med 2021 aktivt bidra
till skapandet av åtminstone 8 nya testprojekt eller testbäddar, 15 nya
student-/utbildningsprojekt samt 30 nya visualiseringsinsatser.
Under 2020 har Chalmers haft ett större fokus på att integrera undervisning på Chalmers med testbäddar och pågående testprojekt på
campusområdet. Exempelvis genomfördes studentprojekt som utvärderade miljönyttan för campus av ett självkörande postleveransfordon
inom KUL-projektet. Visualiserings- och kommunikationsinsatser har
under året gått alltmer mot digitala kanaler när färre anställda och studenter vistats på campus på grund av covid-19-pandemin.
Chalmers genomför generellt en trygghetsvandring per år och
campus, en på Johanneberg och en på Lindholmen. Representanter
från fastighetsägare, högskola samt studentkår går runt på området
efter att det blivit mörkt och tittar efter platser som är dåligt belysta
eller på annat sätt riskerar skapa otrygghet. Årets vandringar genomfördes under höstterminen.
Chalmers har också fastställt en ny säkerhetspolicy som ska utgöra
grund för lärosätets säkerhetsarbete. Den nya policyn tydliggör Chalmers syn på säkerhet och beskriver även översiktligt vilket ansvar olika verksamhetsfunktioner har.
Klimatutsläpp, inklusive transporter
Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande bidrar till att sänka
klimatutsläppen på lång sikt. Samtidigt leder verksamhetens egna aktiviteter till utsläpp av växthusgaser och dessa utsläpp behöver minska
i linje med samhället i övrigt. Detta är väsentligt bland annat för att
visa att universitet och högskolor tar sin egen forskning på allvar. Förväntningar på att universitet och högskolor ska ta ansvar för sina egna
utsläpp växer också bland studenterna. För Chalmers del har detta
arbete resulterat i en klimatstrategi som fastställdes våren 2020. Chalmers klimatstrategi tar avstamp i Klimatramverket (som beskrivits
ovan) och är nedbruten på de sju delområden där Chalmers har som
störst möjlighet att få en verklig effekt och göra skillnad. För varje
delområde finns specifika strategier och mål som ska svara upp till
FN:s klimatpanels 1,5-graders mål och samtidigt ligga i linje med
Chalmers ambitioner i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

ENERGIANVÄNDNING FÖR CHALMERS 2020
2020

2019

2018

2017

Värme
Fjärrkyla
Elförbrukning totalt
Egenproducerad el

20 106
2 924
34 525
1 305

26 377
4 772
37 286
521

29 911
4 735
39 530
165

30 500
4 690
38 500
33

Total energianvändning

56 912

68 435

74 176

74 500

Totalt [MWh]

I statistiken presenteras även energiflöden i byggnader där Chalmers inte är
enda hyresgäst, vilket innebär att vissa energiflöden räknas med trots att externa
aktörer ger upphov till dem. Statistiken för fjärrvärme är klimatkorrigerad.

HÅLLBARA CAMPUS
Egenproducerad
elenergi från solceller

2020

MWh
m2

1 305
8 750

2019

521
6 885

2018

165
1 953

2017

33
694

KLIMATUTSLÄPP, INKLUSIVE TRANSPORTER

2019

Antal ton CO2-ekvivalenter

2020

Lokaler (energi + köldmedium)
Energi
Tjänsteresor
Varav flygresor
Transporter
Livsmedel
Inköp
Klimatpåverkan per anställd (FTE)

1 226
651
621
6
386
320
0,94

790
1 285
3,2

Totalt

2 590

10 227

1 616
6 193

Resultaten och effekterna från åtgärderna följs upp genom hållbarhets- och klimatredovisningen. År 2030 ska utsläppen av växthusgaser vara halverade jämfört med jämförelseåret 2019, och år 2045 ska
netto-utsläppen vara noll.
Representanter från ledningen för studentkåren deltog aktivt i arbetet med att ta fram Chalmers klimatstrategi. Parallellt genomförde
kåren flertalet studentaktiviteter inom klimat- och hållbarhetsområdet. Bland annat bjöds studenter in på en så kallad klimatlunch, där
föreläsning blandades med Klimatkollsspelet för att på ett tydligt men
lättsamt sätt diskutera samhälles hotbild på klimatområdet.
Pandemin medförde att Chalmers under 2020 till stor del övergick
till utbildning i digital form och arbete på distans, vilket beskrivs i
flera av årsberättelsens kapitel, något som bidragit till att minska klimatbelastningen.
It-avdelningen har dessutom länge jobbat med cirkulär it: att enbart köpa in produkter som behövs, att använda produkterna så länge
som möjligt samt tydliggöra hur stor CO2-påverkan it-inköpen har.
Arbetet är en del av avdelningens hållbarhetsarbete som bidrar till
FN:s globala mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. År 2020
lanserades även tjänsten Reuse.chalmers.se, en webbshop som underlättar internt återbruk. Under året startade även ett samarbete med
Closing the loop som köper upp elektronikavfall från Afrika och säkerställer att det återvinns. På så sätt tar Chalmers inte bara ansvar
för det som köps idag utan också för tidigare inköp.
Resultatet blev att 76 procent av alla datorer som lämnade Chalmers återanvändes, vilket gav en total besparing på nårmare ett halvt
ton koldioxidekvivalenter.
En del av de klimatstrategiska ansatserna är att öka mängden egenproducerad el från solceller. Enligt en plan bygger fastighetsägarna på
Chalmers campus solcellstak på lämpliga byggnader. Chalmers har
också ett vindkraftverk på Björkö i den göteborgska skärgården (mer
om detta i kapitlet om styrkeområden på sidan 10).
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Under 2020 slöts ett uppdaterat mobilitetsavtal mellan aktörerna
på Chalmers campus, en så kallad grön resplan. Det är en överenskommelse mellan Chalmers och andra verksamheter med syfte att
minimera miljöbelastningen från persontransporter då människor
reser till och från arbets- och studieplatsen trots att verksamhet och
campusområden expanderar. De samverkande aktörerna bakom planen är: Göteborgs stad (Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och
Fastighetskontoret); Fastighetsägarna (Chalmersfastigheter och Akademiska hus) samt representanter från verksamheten på campus
(Chalmers tekniska högskola och Johanneberg Science Park) samt
representanter från ledningen för Chalmers studentkår. I planen finns
målsättningar om bland annat fler cykelparkeringar, förbättrade cykelfaciliteter, insatser för att underlätta grön pendling för personalen
och förbättrade cykelvägar. I dagsläget finns 2 600 cykelparkeringar
på Chalmers Campus.
Chalmers är en av parterna inom projektet Mobilitet Johanneberg
(MoJo!) en mobilitetstjänst för verksamma på Campus Johanneberg.
Här samverkar flera organisationer i ett pilotprojekt för att utforska
hur ett mer tillgängligt, hållbart och attraktivt campus kan bli möjligt
genom skapande av mobilitetshubbar som kopplas samman i en app
– här ska man kunna boka olika färdmedel som elbilar, elcyklar och
kollektivtrafik för kortare tjänsteresor.
På campus finns flertalet så kallade insektsstolpar placerade på nio
olika ställen på campus Johanneberg och Lindholmen. I dessa stolpar
kan insekter finna en boplats och frizon mitt i en annars urban miljö.

SOCIALA OCH PERSONRELATERADE FRÅGOR
Chalmers arbetsmiljö- och jämlikhetsarbete ska lägga grunden till ett
hållbart arbets- och studieliv för Chalmers studenter och anställda.
Lärosätet strävar efter att erbjuda en jämlik arbets- och studiemiljö
med en hållbar arbetsbelastning. I arbetsmiljö- och jämlikhetspolicyn
för 2019–2021, med tillhörande handlingsplaner, beskrivs Chalmers
målsättning och arbetssätt för att uppnå ett hållbart arbetsliv.
GENERELLT
Brandskyddsorgansation
Rektor har fattat beslut om att förändra brandskyddsorganisationen.
Den gamla decentraliserade organisationen har ersatts av en ny central dito. Fyra personer har utsetts till brandskyddsansvariga centralt
och dessa kommer att utse brandskyddskontrollanter för varje byggnad, i syfte att göra brandskyddsarbetet mer enhetligt.
Covid-19 och arbetsmiljö
Den globala covid-19 pandemin har satt sina spår i Chalmers arbetsmiljö. Mycket arbete har bedrivits på distans vilket inneburit nya typer av utmaningar såsom ökade problem inom ergonomi samt nedstämdhet orsakad av isolering. Samtidigt har den nya situationen
medfört att många medarbetare känt en ökad möjlighet till återhämtning. För att säkerställa en hållbar arbetsbelastning finns en framtagen checklista för att stämma av arbetsmiljön hos respektive medarbetare. Checklistan finns tillgänglig hos föreningen Prevent.
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386
518
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587
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5,2 %

443
544
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PERSONAL
Arbetad tid/årsarbetare 1

Antal anställda
Totalt (därav män)

Undervisande och forskande personal
Professor
Biträdande professor
Docent
Universitetslektor
Forskarassistent
Doktor
Tekniklektor
Universitetsadjunkt
Doktorand
Annan undervisande och forskande personal 2

2020

2020

2019

Antal
anställda varav män

Antal
anställda varav män

2019

Årsarbetare varav män

Årsarbetare varav män

234
132
172
69
46
265
44
9
852
423

197
90
132
52
19
180
39
7
556
285

228
123
180
73
48
261
53
10
833
547

190
88
134
56
23
177
46
8
551
375

200
126
165
66
44
257
43
9
821
338

166
86
127
51
18
176
38
7
541
229

201
112
174
70
47
250
48
10
811
417

166
80
131
54
23
173
41
8
544
281

2 246

1 557

2 356

1 648

2 069

1 439

2 140

1 501

Teknisk och administrativ personal
Administrativ personal
Teknisk personal

738
252

224
152

770
263

251
174

684
233

224
152

721
249

238
167

Summa

990

376

1 033

425

917

376

970

405

3 236
57

1 933
45

3 389
54

2 073
43

2 986
11

1 815
9

3 110
11

1 906
9

Summa

Totalsumma
Adjungerade professorer 3
1
2
3

Årsarbetare avser arbetat tid med hänsyn tagen till ledigheter längre än 1 månad, dock ej sjukfrånvaro.
I kategorin Annan undervisande och forskande personal ingår bland annat forskare, senior forskare, gästlärare, gästprofessor, projektassistent, timlärare och amanuens.
Adjungerade professorer tjänstgör normalt 20 % vid Chalmers.
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Hållbarhetsfrågor inom området
SOCIALA OCH PERSONRELATERADE FRÅGOR
• Hållbart arbetsliv
• Jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet
• Studenternas hälsa och säkerhet
Hållbart arbetsliv
Chalmers har ett starkt varumärke och höga ambitioner. Därför är det
viktigt att lärosätet som arbetsgivare och universitet tydligt signalerar
och kommunicerar vikten av ett hållbart arbets- och studieliv där Chalmers medarbetare och studenter ska ha tid för återhämtning och balans
i livet. Alla chefer och ledare ska ha gått Chalmers arbetsmiljöutbildning. I denna utbildning förklaras och diskuteras vad ett hållbart arbetsliv innebär och vilka verktyg som finns för att förverkliga det.
För att säkerställa ett hållbart arbetsliv har arbetsmiljöfunktionen
tillsammans med ansvariga för Generic and Transferable Skills-kurser (GTS) och Blended Learning Teamet (BLT) tagit fram en onlinekurs om vad ett hållbart arbetsliv innebär. Kursen vänder sig till alla
anställda med material i ett antal korta filmer som kan ses när tid
finns. Till dessa hör ett antal övningar. Denna kurs bidrar till att höja
kompetensen hos medarbetarna gällande att arbeta hållbart och i
linje med målet att ingen ska avsluta sitt yrkesliv i förtid.
Incidentrapporteringen av arbetsskador har under 2020 förändrats
eftersom Chalmers introducerat ett nytt intranät. På intranätet finns
en funktion för anmälan av mindre incidenter. För större olyckor och
tillbud hänvisas alltjämt till www.anmalarbetsskada.se där kvittot
som erhålls ska delas med arbetsmiljöfunktionen.
Antalet anmälda incidenter under året har minskat. Troligt är att
covid-19-pandemin som lett till att stora delar av arbetet och undervisningen skötts på distans har minskat antalet incidenter. Av de 75
inkomna incidenterna rörde över 70 procent den fysiska arbetsmiljön.
Personal i siffror
Antal anställda i december var 3 236 personer vilket motsvarar 2 986
årsarbetare. 2019 var antalet anställda 3 389 vilket då motsvarade
3 110 årsarbetare. Under det senaste året har antalet anställda minskat
med 153 personer, omräknat till årsarbetare har minskningen varit 124.
Minskningen är främst ett resultat av det anställningsstopp som infördes i januari 2020.
Den största minskningen har skett inom kategorin ”annan undervisande och forskande personal” (124 anställda). I denna kategori

finns en stor andel tidsbegränsade tjänster som inte förlängts som ett
resultat av anställningsstoppet. Här finns bland annat forskare och
projektassistenter. Administrativ och teknisk personal har minskat
med 43 personer, ett resultat av att personer som har slutat inte har
ersatts med nyrekryteringar.
Inom fakultetstjänsterna har professorer och biträdande professorer blivit något fler (6 respektive 9), medan övriga – exempelvis docenter, universitetslektorer och forskarassistenter – har minskat. Rekrytering har dock fortsatt vad gäller postdoc-tjänster och doktorander
som har varit undantagna från anställningsstoppet. Dessa har ökat
med 23 personer.
Andelen årsarbetare som arbetar med forskning och utbildning är
oförändrad jämfört med i fjol: 69 procent.
Personalomsättningen har under året varit 4,4 procent, förra året 4,5
procent. Av personer med tillsvidareanställning som lämnade Chalmers
2020 var 18 procent pensionsavgångar. Det är en minskning i jämförelse
med föregående år då andelen pensionsavgångar var 31 procent.
Något fler personer lämnar alltså Chalmers för att byta arbetsgivare
Medarbetarenkäten och hållbart arbetsliv
I medarbetarenkäten syns en positiv trend under de senaste åren vad
gäller möjligheterna till återhämtning. Detta är ett område som verksamheten aktivt strävat efter att förbättra. Medarbetarnas upplevelse
av möjligheten till återhämtning har gått upp ytterligare 2020, vilket
kan bero på minskade restider eller annat som har med distansarbete
att göra. Däremot syns en tydlig nedgång när det gäller att rekommendera Chalmers som arbetsplats, vilket enligt en rad kommentarer
handlar om att det är svårt att rekommendera en arbetsplats som nyligen varslat personal om uppsägning. Här finns också stor skillnad
mellan undervisande personal som hade högst benägenhet att rekommendera Chalmers med värdet +20 (skalan går från -100 till +100) och
administrativ personal som låg lägst med -16. När det gäller att rekommendera någon att studera på Chalmers var siffrorna fortsatt stabila
och högst i jämförelse med andra svenska universitet: Chalmers hade
+ 40, Uppsala universitet kommer närmast med +36.
Svarsfrekvensen var 72 procent (73 procent 2019) och resultaten är
i huvudsak stabila, vilket kan vara lite förvånande med tanke på de
omställningar som pågår i samband med arbetet med ekonomi i balans. Liksom 2019 var det samlade indexet för Chalmers i år 2020 71
procent, vilket innebär en fortsatt placering bland de tre universitet
som ligger högst i Sverige.
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ArbetsTillbud sjukdom Riskobs
Andel i procent

9

Professor
Biträdande professor
Docent
Universitetslektor
Forskarassistent
Doktor
Tekniklektor
Universitetsadjunkt
Doktorand
Annan undervisande och
forskande personal

1
8
0

NOT: Förkortningen O/A utläses okänt/annat kön/flera/inga personer. 54 (66)
av 75 (109) incidenter beror på den fysiska arbetsmiljön.
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FÖRÄLDRALEDIGHET
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FRÅN STUDENTBAROMETERN
% svarande
1–3

% svarande
4–6

Nöjdhetsindex

Nöjdhetsindex
män

Nöjdhetsindex
kvinnor

32
11
2
8

67
89
97
91

64
78
92
86

65
82
94
91

62
72
88
79

Kännedom om utrymning
Chalmers som ett lärosäte fritt från diskriminering.
Jag känner mig trygg på Chalmers
Män och kvinnor har samma möjligheter

En nyhet i årets enkät handlade om hur arbetssituationen uppfattats
under covid-19-pandemin. Resultatet visar att det fungerat bra för en
majoritet av medarbetarna. Det finns mer än 1 700 fritextkommentarer om detta, vilket möjliggör en fördjupad analys för att se om det
finns miljöer eller befattningar med särskilda problem avseende distansarbete eller att ha färre kollegor närvarande på arbetsplatsen.
Jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet
Chalmers arbete med jämställdhetsintegrering har fortsatt under
2020, men fokus har breddats något och övriga diskrimineringsgrunder – könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder – kommer framgent att omfattas av ett mer aktivt
arbete. Prioriterade områden för jämställdhetsintegreringen har fortsatt varit jämställda löner, jämställd rekrytering, nolltolerans mot diskriminerande beteenden samt att följa fördelning av interna och externa resurser, uppdelat på kön.
Årets lönekartläggning visade att lönegapet mellan män och kvinnor minskat inom flera befattningar, exempelvis inom kategorin lärare. Handlingsplanen för 2019 års lönekartläggning har kvarstått, den
omfattar fem olika befattningar där lönegapet ska utjämnas under en
treårsperiod. För att utveckla lönekartläggningsarbetet håller Chalmers på att införa så kallad Besta-klassificering av samtliga befattningar, vilket ska underlätta att jämföra lönebilden mellan mans- och
kvinnodominerade arbeten.
Jämställdhetsperspektiv integreras stegvis i olika program för chefer och ledare, exempelvis ingår kunskap om könsbundna mönster
avseende beroendeproblematik och våldsanvändning/-utsatthet i en
chefsutbildning. För att stärka kunskap och handlingsberedskap
kring det sjätte nationella jämställdhetspolitiska målet (att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra och flickor och pojkar, kvinnor och män ska
ha samma rätt till kroppslig integritet) erbjuds varje termin en öppen
föreläsning om våld i nära relationer för all personal samt studenter
med olika förtroendeuppdrag. En halvdagsworkshop om breddat
jämlikhetsarbete har genomförts, vilken resulterade i flera förslag på
åtgärder för en inkluderande arbetsplats och studiemiljö.
Stiftelsesatsningen Genie
Jämställdhetsprojektet Genie, Gender initiative for excellence, som
finansieras av Chalmers ägarstiftelse är ett tioårigt initiativ där målet
är att öka jämställdheten på Chalmers, både vad gäller numerären
bland lärare och forskare, och arbetsmiljö och kultur.
Genie har anställt sju gästforskare under 2020, första året för satsningens gästforskarprogram. Ramar för direktrekrytering av excellenta kvinnliga forskare (från forskarassistent till professor) samt för
finansiering av internomflyttning från extern till basfinansierad fakultet har tagits fram och använts i ett flertal fall. Ett annat medel att
öka könsbalansen på Chalmers är den samfinansiering av kvinnliga
postdoc-forskare som startats med kompetenscentrumet 2D Tech.
I Genies första öppna utlysning, som kombinerar vetenskaplig excellens med en jämställdhetsaspekt, biföll rektor 30 projekt, med en
total summa av 23,4 miljoner kronor. Dessa projekt följs upp under
läsåret 2020–2021. Varje institution har fått 2 miljoner kronor att använda till jämställdhetsarbete under en 5-årsperiod. Arbetet beskrivs
i institutionernas årliga verksamhetsplaner. En representant (prefekt
eller annan ledande person) per institution har en tätare dialog med
Genie samt deltar i ett nätverk med de andra representanterna för
samverkan över institutionsgränserna.
Under arbetets gång har synergier och samarbeten inom Chalmers
blivit starkare och tydligare. Genie är representerat i projektet Fokus

VÄRDEGRUND OCH ORGANISATIONSKULTUR
Upplevda diskrimineringsgrunder i %

Kön
Etnicitet
Ålder
Religion
Sexuell läggning
Könsöverskrivande identitet eller läggning
Funktionsnedsättning

2020

2019

4,1
2,5
1,3
0,7
0,4
0,7
0,3

4,5
2,2
1,7
0,8
0,5
0,4
0,3

jämställdhets styrgruppsmöten för att ta del av andra jämställdhetssatsningar på Chalmers och för att projekten ska kunna dra nytta av varandra. Genie har även bidragit med ett antal frågor till medarbetarenkäten
för att följa upp förändringar i arbetsmiljön relaterat till jämställdhet,
dessa analyseras djupare och är viktiga mätetal för Genies effekt.
Könsuppdelade analyser av Chalmers olika administrativa databaser ger nyckeltal som följs upp under kommande år och ger även data
att basera aktiviteter på. Genie finansierar en följedoktorand på
Teknikens ekonomi och organisation som studerar Genies arbete och
ska producera vetenskapliga artiklar om projektets effekter. Detta är
en värdefull tillgång och en ingång till genusvetenskaplig kunskap för
Genie. För att nå ut till större delen av Chalmers har formatet ”Meet
Genie” skapats, där två luncher samt ett antal virtuella fikor har
arrangerats. Utöver detta arbetar projektet kontinuerligt med kommunikation kring arbetet via institutionernas nyhetsbrev, skärmar
som finns på campus och på www.chalmers.se/genie.
Studenternas hälsa och säkerhet
Chalmers studentkårs vision är att alla medlemmar ska utvecklas och
trivas under sin studietid. Därför bedrivs ständigt diverse projekt som
syftar till att förbättra studenternas säkerhet och hälsa. Chalmers har
sedan 2017 genomfört Studentbarometern, en årlig enkät som syftar
till att kartlägga studenternas upplevelse av studiemiljön. Resultatet
från undersökningen utgör grunden för Chalmers systematiska
arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete med fokus på studenter.
Sedan våren 2019 finns rapporteringstjänsten Trygg på Chalmers,
ett samarbete mellan studentkåren och lärosätet, där både anställda
och studenter kan rapportera oönskade beteenden och situationer.
Genom att belysa trakasserier, diskriminering eller andra oönskade
beteenden kan Chalmers och kåren gemensamt bedriva ett strategiskt
arbete för att förhindra dessa i framtiden. Kåren arbetar kontinuerligt
med att utveckla sin verksamhet så att den är trygg och inkluderande
för alla studenter. På varje sektion finns det också ett studerande- och
arbetsmiljöombud.
I studentbarometern vårterminen 2020 svarade 81 procent av studenterna att de instämmer helt eller delvis i att Chalmers utbildningar
bedrivs på ett jämlikt sätt.
Utöver att arbeta med psykosociala hälsan arbetar studentkåren
även med att utveckla kårens idrottsverksamhet så att den är tillgänglig för alla medlemmar.
I mars 2020 avslutades projektet Chalmers mot sexism, inom vilket
lärosätet och studentkåren tillsammans arbetat under två år för att skapa en arbetsmiljö fri från alla former av trakasserier för både studenter
och anställda. Projektet resulterade i en tydligare process för utredning
av trakasseriärenden och ett digitalt självrapporteringsverktyg.
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Universitetets verksamhet baseras, som tidigare beskrivits, på fem
grundläggande värden: kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald. Chalmers utbildningar är öppna för alla, oavsett etnisk tillhörighet,
hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller
social ställning. På samma sätt välkomnas nya medarbetare, och alla
medarbetare omfattas av de kollektivavtal som Chalmers tecknat.
Mänskliga rättigheter hanteras även genom att ställa krav i upphandlingar. Chalmers följer den i Sverige etablerade uppförandekoden för leverantörer, som också tar upp krav avseende mänskliga rättigheter, korruption och nationella konventioner som FN:s barnkonvention. Då risker kopplade till bristande respekt för mänskliga
rättigheter inte bedöms överhängande för Chalmers har inga mål upprättats inom det här området.
Hållbarhetsfrågor inom området MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
• Värdegrund och organisationskultur
Chalmers har en etik- och oredlighetskommitté. Mer om denna finns
att läsa i kapitlet om forskning och forskarutbildning.
På uppdrag av styrelsen har Chalmers utvecklat och beslutat om en
uppförandekod under året. Dokumentet kallas Chalmersandan och
har en positiv inriktning med utgångspunkt i de värdeord som finns
fastslagna i styrdokumentet Vision och strategier 2016–2022: öppenhet, delaktighet, mångfald, respekt och kvalitet. Chalmersandan är
ett formellt styrdokument som gäller både anställda och studenter och
syftar till att tydliggöra ett önskat förhållningssätt, men kan också användas vid behov för att kunna agera vid oacceptabla beteenden. Implementering planeras ske under 2021 och 2022.
I medarbetarenkäten framgår att andelen anställda som utsatts för
någon form av diskriminering på Chalmers liksom tidigare är låg
(fyra procent, där benchmark är sju procent). Den vanligaste diskrimineringsgrunden är kön, följt av etnicitet och ålder. Avseende sexuella trakasserier uppger tre promille (sju personer) av de medarbetare
som besvarat enkäten att de varit utsatta under det senaste året. På
samtliga frågor om hot, våld, trakasserier och negativa konflikter har
Chalmers ett något bättre resultat än benchmark.
MOTVERKANDE AV KORRUPTION
Chalmers bedriver verksamhet inom ett brett fält av områden, och har
ett mycket omfattande kontaktnät både i Sverige och i omvärlden.
Ett universitet är en i hög grad decentraliserad organisation med ansvar fördelat till många medarbetare, vilket ställer höga krav på organisationens förmåga att dels arbeta med värderingar och attityder,
dels på ett strukturerat sätt implementera och underhålla konkreta
riktlinjer och processtöd, för att säkerställa ett sakligt och opartiskt
agerande. Risker finns inom flera verksamhetsområden och kan
kopplas till examination av studenter, anställdas bisysslor, näringslivskontakter och inköp.

Hållbarhetsfråga inom området Korruption
• Anti-korruption
Intern styrning och kontroll är den process, integrerad i den löpande
verksamheten, som utförs av ledning och annan personal för att nå
Chalmers prioriterade mål. Den är utformad som ett ramverk för att
ge struktur och åstadkomma en effektiv ledning och styrning. Med en
väl utformad process för intern styrning och kontroll kan man hitta
nya utvecklingsmöjligheter, reducera risken för oegentligheter samt
stärka förtroendet för Chalmers hos myndigheter och det omgivande
samhället.
Chalmers tillhandahåller en interaktiv online-utbildning med huvudsyftet att ge alla medarbetare en grund att stå på i det förebyggande
arbetet mot korruption och oegentligheter. Genom utbildningen får
den anställde kunskap om vad korruption och bedrägeri är, hur Chalmers arbetar för att motverka och förebygga och vilket ansvar medarbetarna har inom detta område. Samtliga medarbetare är målgrupp för
denna utbildning som finns tillgänglig på Chalmers intranät.
Chalmers och globala styr- och rapporteringssystem
Hållbar utveckling kräver transparens beträffande prestanda och
uthållighet inom olika dimensioner av företags och organisationers
hållbarhetsarbete. Global Reporting Initiative (GRI) är ett globalt
ramverk för att på ett trovärdigt sätt kommunicera och redovisa
hållbarhetsprestanda.
Chalmers hanterar och styr hållbarhetsfrågorna kopplat till
GRI-index (riktlinjerna i ramverket Global Reporting Initiative),
ISCN-charter (internationellt uppföljningssystem inom hållbarhetsområdet för akademin) och FN:s globala hållbarhetsmål i de fall där
det är tillämpligt.

•
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HÅLLBARHETSFRÅGOR MED RISKER FRÅN RISKVÄRDERING 2020
Hållbarhets
fråga

Definition

Risk

Chalmers övergripande hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsperspektivet
i forskningen

För Chalmers forskningsverksamhet innebär hållbarhet långsiktiga
och breda perspektiv i forskningen, att som forskarindivid agera
oberoende och utifrån bästa kunskap, att ständigt utgå från ett
kritiskt och reflekterande förhållningssätt, att som forskare se sin
forskning i relation till samhällets utmaningar samt att vara delaktig
i samhällsdebatten.

Forskare är på bakbundna på grund av finansiärers och
samhällets attityd och påtryckningar.
Doktoranderna får inte tillräckligt med insikt i hur sin
forskning kan påverka aktuella samhällsutmaningar.

Hållbarhetsperspektiv i
nyttiggörande

Medvetenhet om det genomslag som kunskap, utbildning och
forskningsresultat skapar i samhället utgör en drivkraft för
Chalmers.

Forskare har inte resurser eller tillräcklig kompetens
för att kommunicera hållbarhetsperspektivet i sin
forskning.

Hållbarhetsperspektiv i
utbildning

Utbildningen ska ge studenterna möjlighet att utveckla en förmåga Lärarna/kurserna inte förberedda/ anpassade efter
att skapa hållbara lösningar för samhällets bästa, som gör skillnad studenternas förkunskaper och engagemang.
både lokalt och globalt. De ska ges förutsättningar att använda ett
värdeskapande och etiskt förhållningssätt samt sätta fördjupade
teoretiska kunskaper i ett större sammanhang.

Miljö

Energi

Den energi som förbrukas samt val av energislag.

Hög förbrukning av verksamhetenselen på grund
av bristande styrning, kunskap och engagemang för
energieffektivisering.

Hållbara
lokaler och
campus

Effektivitet och kvalitet i verksamheten liksom anställdas och
studenters trivsel beror delvis på hur lokaler och campusmiljöer är
utformade och vilka möjligheter de erbjuder. Campus och lokaler
ska kunna nyttjas som levande labb och spegla visionen om en
hållbar framtid.

Chalmers campus reflekterar inte visionen om en
hållbar framtid. Låg nyttjandegrad av Chalmers som
labbänk.

Klimatutsläpp,
inklusive
transporter

Den forskning och utbildning som genomförs, samt de
godstransporter denna verksamhet orsakar och de resor som
görs i tjänsten, medför utsläpp som har klimatpåverkan.

Chalmers lever inte upp till sin klimatstrategi
och därmed inte heller andra åtaganden inom
klimatområden (Klimatramverket, Fossilfritt Sverige,
Klimat2030 etc.).

Sociala och personrelaterade frågor

Hållbart
arbetsliv

Chalmers definition av ett hållbart arbetsliv framgår av
arbetsmiljö- och jämlikhetspolicyn. Genom ett systematiskt
arbetsmiljöarbete följs aktuell lagstiftning, samtidigt det proaktiva
arbetsmiljö- och jämlikhetsarbetet motverkar ohälsa.

Fragmenterad arbetstid för forskare och lärare,
speciellt under extraordinära omständigheter
(såsom EiB och pandemin).
Studenterna och anställda har ingen tid för
återhämtning samt att det är ett uppskruvat tempo,
i alla led och roller.

Jämställdhet,
jämlikhet och
tillgänglighet

Verksamheten är jämställdhetsintegrerad i syfte att
uppnå de jämställdhetspolitiska målen i Sverige. Samtliga
diskrimineringsgrunder ska tas i beaktande.

Chalmers når inte upp till kraven på jämställdhet i
lärosäten.

Studenternas
hälsa och
säkerhet

Lärandemiljön ska ha fokus på god hälsa, jämlikhet/jämställdhet
och hög säkerhet. Studenter ska ha goda förutsättningar att ta till
sig utbildning och förbereda
sig för kommande yrkesliv.

Studenterna får inte optimal möjlighet till att
utföra sina studier. Fysisk och psykisk ohälsa är
en av orsakerna, speciellt under extraordinära
omständigheter (såsom EiB och pandemin).

Arbetet mot diskriminering enligt övriga
diskrimineringsgrunder blir eftersatt.

Respekt för mänskliga rättigheter

Värdegrund
och organisationskultur

Universitetets verksamhet baseras på fem grundläggande värden:
kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald.

Chalmers vision blir svårare att nå då värdeorden
inte finns i ryggraden hos de anställda. Saknar en
gemensam bild om vart man är på väg.

Motverkande av korruption

Antikorruption

Chalmers verksamhet ska vara fri från oegentligheter och
Medarbetare som medvetet eller omedvetet begår
korruption. Konkreta riktlinjer och processtöd har implementerats oegentligheter.
för att säkra ett sakligt och opartiskt agerande.
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VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR, MÅL OCH RESULTAT
Hållbarhetsfråga

Mål

Indikatorer/Nyckeltal

Resultat 2020

22 % av Chalmers totala antal
publikationer
(med Elsivers söksträngsmetodik)

Chalmers övergripande hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsperspektivet i
forskningen

- Alla forskare på Chalmers ska ha
en grundläggande förståelse för vad
hållbarhet innebär och hur det är en
drivkraft för Chalmers.
-Forskarutbildningen skall belysa
hållbarhetsperspektivet för att ge
förutsättningar för doktorander
att under forskarstudierna samt
i kommande yrkesliv ha en
grundläggande förståelse för vad
hållbarhet innebär och hur hållbarhet
kan utgöra en drivkraft.

Chalmers ska under 2021 ta fram nya
indikatorer. Till dess används Elsivers
metodik för att analysera hur stor
andel av Chalmers publikationer som
tydligt kan kopplas till FN:s globala
hållbarhetsmål.

Hållbarhetsperspektiv i
nyttiggörande

-Öka medvetenheten om bidrag till
genomslaget i samhället i linje med
FN:s hållbarhetsmål.
-Synliggöra och kommunicera Chalmers nyttiggörande och bidrag till
samhällets utveckling utifrån ett
hållbarhetsperspektiv (FN:s
hållbarhetsmål

- Huruvida institutionernas
nyttiggörande-strategi innefattar
anknytning och bidrag till FNs
hållbarhetsmål.
- A ntalet impact case vilka ska ha
en beskrivande text gentemot
FN:s hållbarhetsmål

Hållbarhetsperspektiv i
utbildning

- Chalmers inriktning för hållbar
utveckling skall tydligt framgå vid
studentrekryteringsinsatser
- A lla studenter skall under sitt första
läsår få en tydlig och till sitt program
anpassad, inspirerande och givande
introduktion till hållbar utveckling.
- Vidareutveckla såväl processer som
utbildningsutbud i samverkan med
omgivande samhälle och med FN:s
hållbarhetsmål som en drivkraft.

- A ndelen program på grundutbildningsnivå med MHU-märkta
kurser under första läsåret.
- A ndel kurser med MHU-inslag som
studenterna upplever är relevanta.
- A ndel program med tydliga
lärandemål om etik i kurser, och
som uppfyller kraven om etik enligt
examensordningen.
- Uppföljning efter läsåret av upplevd
jämställdhet, uppdelat per program.
Efter första året, efter färdig
examinerad.

MHU i obligatoriska kurser År 1:
- i introduktion: 17/26
- i temamärkta kurser: 12/26
- andel studenter som tycker ”MHU
kurserna” är relevanta, 86 %
- andel studenter som tyckte ”MHU
på djupet” är relevanta, 100 %
Lärandemål om etik:
- Yrkesetik på grundnivå i 81 % och
på djupet i 48 %
- Yrkesetik på avancerad nivå i 81 %
och på djupet i 41 %
Jämställdhet:
Att kompletteras

Energi

- Ökad energieffektivitet utifrån
verksamhetens egna målsättningar
- Uppfylla energistrategin

Energianvändning (MWh) per
fastighet och per m 2:
- Fjärrvärme
- Fjärrkyla
- El
- Egenproducerad el
- Fastighetsel och verksamhetsel

Se separat tabell för fullständig
information

Hållbara
lokaler och
campus

-C
 halmers campus ska vara säkra,
inkluderande, välkomnande och
resurseffektiva.
-Chalmers ska investera i åtgärder
som bidrar till en hållbar
campusutveckling och synliggör
Chalmers vision

- Resultat från ronder, brand
och säkerhet
- A ntal projekt inom Five Star
Campus
- Resvaneundersökningar
(pendling och tjänsteresor)

Ronder:
Alla ronder genomförda enligt plan
där alla noteringar är korrigerade
Five Star campus:
7 testprojekt, 10 student-/
utbildningsprojekt samt 25
visualiseringsinsatser
Resevaneundersökning:
Ej genomförd

Klimatutsläpp,
inklusive
transporter

- Energieffektivisering i verksamheten
- Installation av solceller på lämpliga
tak inom campus Johanneberg,
Lindholmen och Onsala

Mängd egenproducerad el (solceller):
Antal m2 och kWh
Klimatutsläpp:
CO2e utsläpp i olika kategorier

Solceller, m 2:
2017: 55, 2018: 1 314, 2019: 3 709,
2020: 5 624
m 2:
2017: 694, 2018: 1 953, 2019: 6 885,
2020: 5 624+(3126+X )
MWh:
2017: 33, 2018: 76, 2019: 232, 2020: XXX
CO2e:
2017: 2018: 2019: 2020: XX

Miljö
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VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR, MÅL OCH RESULTAT
Hållbarhetsfråga

Mål

Indikatorer/Nyckeltal

Resultat 2020

Sociala och personrelaterade frågor

Hållbart
arbetsliv

- A lla chefer/ledare ska ha genomgått
Chalmers arbetsmiljöutbildning.
- A lla grupper i medarbetarenkäten
(avdelningar/enheter/program)
ska ha möjlighet till tillräcklig
återhämtning/tid för eftertanke.

-A
 ndel chefer som genomfört
arbetsmiljöutbildning, totalt och
per kön
-Ö
 kad andel anser sig ha tid för
återhämtning, totalt och per
kön (resultat av mätningar i
medarbetarenkäten)
-A
 ntalet arbetsskador, totalt och per
kön för; incidenter, dödsolyckor,
olyckor, arbetssjukdom och
riskobservation

Cheferna/ledarna som har gått
arbetsmiljöutbildning:
50 % av samtliga
Andel anställda som anser sig ha tid
för återhämtning:
2020: 65 % (2019: 62 %, 2018: 62 %,
2017: 60 %)
Antalet incidenter:
110 och lika fördelat till antal mellan
män/kvinnor.

Jämställdhet,
jämlikhet och
tillgänglighet

- Chalmers ska upplevas som
en jämlik arbetsplats oavsett
diskrimineringsgrund som aktivt
arbetar för att minska obalansen
mellan könen i hela verksamheten.
- Högst 75 procent av dem som
anställs på befattningar som kräver
doktorsexamen ska vara män.

- I medarbetarenkäten ska
gapet mellan män och kvinnor
i upplevd jämlikhet (oavsett
diskrimineringsgrund) minska.
Minskningen får inte bero på att
mäns upplevda jämlikhet minskar
jämfört med 2015.
- Statistik om anställningar från
HR-avdelningen.

Upplevd jämlikhet är:
2018: 85 %, 2019: 85 %, 2020: 85 %
för män
2018: 78 %, 2019: 79 %, 2020: 80 %
för kvinnor
65 % av dem som rekryterats eller
befordrats till tjänster som kräver
doktorsexamen var män, vilket
innebar att Chalmers klarade målet.

Studenternas
hälsa och
säkerhet

- A ktivt arbete för studenternas
hälsa genom systematiskt
arbetsmiljöarbete.
- A lla studenter skall veta vad de skall
göra vid utrymning.
- Studenterna skall uppleva campus
som trygga, öppna och säkra.

-U
 ppföljning arbetsmiljöronder i
-A
 lla ronder genomförda och alla
studentmiljö.
iakttagelser korrigerade.
-U
 ppföljning kännedom utrymning,
upplevelse att campus är trygga,
öppna och säkra i studentbarometern

Respekt för mänskliga rättigheter

Värdegrund
och organisationskultur

- Nollvision för trakasserier och
diskriminering.
- Stärka förmågan att hantera
krissituationer.

- A ntalet anmälda trakasserier och
fall av diskriminering
- Medvetenhet om hur agera i en
krissituation, olycka och utrymning
från medarbetarenkäten

Data från incidentrapporteringen:
2017: 67, 2018: 118, 2019: 109
Trygg på Chalmers:
54 anmälda trakasserier
- 4 8 % upplevda trakasserier varav
sexuella är den största kategorin,
följd av kön och etnicitet
- 1 0 % diskriminering
- 2 5 % kränkande särbehandling
- 9 % skadegörelse, det vill säga
klotter eller otillåten affischering
- 5 % hot och våld
Data från medarbetarenkäten:
Kunskap om hur agera i kris:
2017: 65 %, 2018: 64 %, 2019: 63 %,
2020: 66 %
Kunskap om hur agera vid olycka:
2017: 68 %, 2018: 67 %, 2019: 66 %,
2020: 68 %
Kunskap om utrymning:
2017: 84 %, 2018: 81 %, 2019: 82 %,
2020: 84 %

- A ntalet bekräftade incidenter
- A ndelen medarbetare som deltagit
i webb-baserad utbildning om antikorruption.

Under 2020 inkom inga
incidenter och inga avslutningar
av leverantörssamarbeten eller
avskedningar av personal på grund av
korruption.
20 % av de anställda i ledande
befattning har genomgått utbildning i
anti-korruption.

Motverkande av korruption

Antikorruption

- Korruption ska inte förekomma i
verksamheten.
- Samtliga anställda i ledande
befattning ska ha genomgått
utbildning i anti-korruption.
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STRATEGIER, POLICYS OCH STYRDOKUMENT
Strategier, policys, styrdokument

Resultat från policys

Miljö
Hållbarhetsfrågor: Energi / Hållbara campus / Klimatutsläpp, inklusive transporter

Riktlinjer inom Chalmers
ledningssystem för miljö och
för arbetsmiljö

Stöd till Chalmers medarbetare att hantera miljölagstiftning och miljöpåverkan genom systematik och delaktighet. Chalmers ledning är delaktig i att fastställa de centrala styrdokumenten. Under interna och externa
miljörevisioner och arbetsmiljöronder följs efterlevnad och resultat från ledningssystemen upp.

Hållbarhetspolicy

Chalmers hållbarhetspolicy stödjer visionen om en hållbar framtid. De årliga hållbarhetsmålen med
tillhörande handlingsplaner omfattar hela verksamheten och bryts ned till konkreta aktiviteter.

Energistrategi

Syftet med Chalmers energistrategi är att förtydliga och strukturera Chalmers strategiska arbete inom
energiområdet med drivkraften att uppnå kostnads- och resurseffektivitet, och med syfte att konkretisera
kopplingen mellan energiarbetet på campus och Chalmers vision.

Klimatstrategi

Att vara en föregångare kräver att vi lever som vi lär. Därför har vi tagit fram en klimatstrategi för att minska
belastningen från vår egen verksamhet och förtydliga vårt bidrag till klimatomställningen. År 2030 ska våra
utsläpp av växthusgaser vara halverade jämfört med basåret 2017, och år 2045 ska våra netto-utsläpp vara noll

Inköps- och
upphandlingspolicy

Policyn reglerar hur inköpsprocessen ska gå till utifrån principer om hållbarhet, barnkonventionen,
konkurrensutsättning, annonsering, dokumentation etc. Uppföljning av inköp i relation till policyn
genomförs löpnade och inom tio speciella områden upprättas detaljerade miljö- och hållbarhetskrav.

Resepolicy

I resepolicyn tydliggörs allas ansvar att resa hållbart. Efterlevnad följs upp bland annat i Chalmers
klimatrapport, där klimatpåverkan från resor redovisas.

Sociala och personalrelaterade frågor
Hållbarhetsfrågor: Hållbart arbetsliv / Jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet / Studenternas hälsa och säkerhet

Informationssäkerhetspolicy
och
Policy för säkerhetsarbetet

Chalmers har fastställt en ny säkerhetspolicy som ska utgöra grund för vårt säkerhetsarbete. Den nya
policyn tydliggör Chalmers syn på säkerhet och beskriver även, översiktligt, vilket ansvar olika kategorier
har. Informationssäkerhetspolicy är kompletterad med uppdaterade riktlinjer, utifrån verksamhetens
behov och omvärldens krav. Riktlinjer för informationssäkerhet utgör inriktning och tillämpning samt
ansvarsfördelning av informationssäkerhetsarbetet vid Chalmers tekniska högskola.

Alkohol- och drogpolicy

Ger tydlighet om Chalmers förhållningssätt och förväntningar på beteende. Den kan användas som
vägledning för ledare och chefer, och ingår som del i Chalmers chefsutbildning.

Arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy avseende studenter och
anställda på Chalmers

Chalmers ambition och målsättning är att ha en hållbar och jämlik arbetsplats. Resultatet från
Arbetsmiljö- och jämställdhetspolicyn samt dess mål och handlingsplan följs upp årligen av
institutionsledningarna.

Föräldrapolicy

Policyn understryker vikten av att respektera föräldraskap och betydelsen av en bra balans i hela
livssituationen. Lärosätet rekommenderar att möten läggs mellan klockan 9 och 16 för att underlätta
föräldrars arbetsliv.

Kommunikationspolicy

Policyn fastslår att lärosätets kontakter med media ska präglas av öppenhet och att den interna
kommunikationen ska präglas av öppen dialog och främja delaktighet samarbete och nytänkande.

Ledarskapspolicy

Policyn är till stöd i utövandet av chefens medarbetar- och budgetansvar. Dessutom tydliggörs
arbetsmiljöansvaret.

Språkpolicy

Föreskriver bland annat att väsentlig information till medarbetarna ska finnas både på svenska och
engelska, att medarbetarna ska ges chansen att utveckla sina språkfärdigheter på båda språken samt att
universitetet eftersträvar enkelhet och klarspråk i sin kommunikation på båda språken. Policyn motiverar
omfattande översättningar av information exempelvis på intranätet och i interna nyhetsbrev.

Friskvårdspolicy

Genom friskvårdspolicyn tydliggörs för medarbetarna hur Chalmers önskar jobba förebyggande med
hälsa. Chalmers erbjuder en timma varje vecka för friskvård under betald arbetstid.

Respekt för mänskliga rättigheter
Hållbarhetsfråga: Värdegrund och organisationskultur

Etikpolicy
och
Riktlinje för Chalmers
etik- och oredlighetsnämnd

Chalmers har inrättat en etik- och oredlighetskommitté. Kommittén skall på rektorns uppdrag utreda
misstänkt oredlighet i vetenskaplig verksamhet som bedrivs eller har bedrivits vid Chalmers, samt
i enskilda fall ta ställning till huruvida vetenskaplig oredlighet förekommit. De ärenden nämnden
behandlat har främst handlat om oenigheter i frågor kring publiceringar. Nämnden har också initierat
utbildningsinsatser på Chalmers. Dessa insatser har, i enlighet med de frågor som ställs till nämnden,
handlat om olika publiceringsrelaterade frågor.

Motverkande av korruption
Hållbarhetsfråga: Anti-korruption

Attestordning

Attestordningen reglerar befogenheten att godkänna betalningar av fakturor och annan likvid-reglering
grundat i avtal. Automatiserade, preventiva kontroller i inköps- och ekonomisystem är grundade i
attestordningen.

Chalmers finanspolicy

Reglerar bland annat hur administration rörande bankkonton och behörigheter kopplade till dessa ska
hanteras. Dessutom ställs krav på dagliga kontroller av utgående betalningar. Finanspolicyn ställer också
krav på Chalmers fondförvaltare att helt utesluta kapitalplaceringar som kan kopplas till pornografi samt
de som exploaterar fossila tillgångar.

Styrdokument gällande bisysslor

Tydliggör under vilka omständigheter anställdas bisysslor är tillåtna, och vilka mellanhavanden mellan
dessa och Chalmers som är tillåtna. Grundat i föreskriften genomförs årligen rapportering av samtliga
medarbetare och uppföljning av densamma.

Policy mot korruption
Riktlinje för åtgärder vid upptäckta eller misstänkta oegentligheter Riskhanteringspolicy för
Chalmers tekniska högskola AB

Syftet med policyn mot korruption är att förebygga och åtgärda risker och eventuella oegentligheter i
organisationen. Riktlinjerna uppdaterades under 2019 och då utökades också utredningsgruppen med
ekonomichef. Syftet är att utredningsgruppen ska ha en bred kompetens och Chalmers vill säkerställa
en likvärdig behandling då misstanke om oegentligheter uppdagas.
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REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE
DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Chalmers tekniska högskola AB, org.nr 556479-5598
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år
2020 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär
att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och

en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss
tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg den 26 februari 2021
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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ÅRSREDOVISNING
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
Styrelsen och rektor/verkställande direktören för Chalmers tekniska högskola AB, org.nr 556479-5598,
får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2020.

Styrelsearbete
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB tillsätts vid bolagsstämman av ägaren Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Under
2020 har styrelsen bestått av 12 ordinarie ledamöter, varav två utses
efter förslag från fakultetsrådet vid Chalmers och två ledamöter samt
en suppleant utses efter förslag från studentkåren. Rektor, tillika
verkställande direktör vid Chalmers, är självskriven ledamot i styrelsen. Utöver de ordinarie styrelseledamöterna tillkommer tre arbetstagarrepresentanter och tre suppleanter som tillsätts av de fackliga
organisationerna. Vd för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola samt
en representant för doktorandsektionen är adjungerade till styrelsesammanträdena. Lena Treschow Torell som varit styrelsens ordförande sedan 2013 avgick under 2020 och ersattes av Torbjörn Holmström.
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden.
Styrelsen uppbär som aktiebolagsstyrelse sedvanligt ansvar för
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Hit hör sådant som förvärv
eller försäljning av fast egendom eller aktier i dotterbolag, fastställande av övergripande mål och budget, godkännande av större ekonomiska åtaganden, instruktion till vd/rektor och liknande.
Myndighetsutövning
Styrelsen fungerar också som sista instans i ärenden där Chalmers
tekniska högskola kan sägas bedriva myndighetsutövning, exempelvis

i ärenden som rör allvarlig avvikelse från god forskningssed, disciplinära åtgärder mot enskilda studenter samt för ett antal andra överklagningsbara frågor gällande antagning och examination. Dessa beslut regleras enligt en av styrelsen fastslagen disciplinstadga respektive
grundutbildningens arbetsordning.
Fokus på ekonomi i balans
Förutom att behandla frågor som enligt lagar, förordningar och den
egna arbetsordningen ankommer på styrelsen, brukar Chalmers styrelse
arbeta tematiskt inriktat på ett för lärosätet aktuellt område. Läsåret
2020/2021 har sett annorlunda ut och lärosätet liksom Chalmers styrelse
har istället behövt prioritera åtgärder för att Chalmers ska nå målsättningen om en ekonomi i balans (EiB) 2022. Under 2020 har dessutom
lärosätets omställning till följd av den pågående Coronapandemin varit
högaktuellt för styrelsen att följa.
Chalmers styrelse har även återkommande behandlat och beslutat
i frågor rörande Swedish Electric Transport Laboratory (SEEL) AB,
liksom avvecklingen av verksamheten i Chalmers Professional Education (CPE) AB. Vidare under 2020 fortsatte dialog om utveckling
av Chalmers campus och styrelsen tog beslut om att förlänga Stefan
Bengtsson förordande som rektor tillika verkställande direktör för
perioden augusti 2021 till juli 2024.

CHALMERS STYRELSE 2020
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB har under 2020 haft följande ledamöter:
ORDINARIE LEDAMÖTER:

Helena Lundberg Nilsson

Martin Nilsson Jacobi

Lena Treschow Torell
Professor, styrelsens ordförande

Regionutvecklingsdirektör,
Västra Götalandsregionen (fr.o.m. juni)

Professor, vd, Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola (fr.o.m. augusti)

Torbjörn Holmström

Martin Nilsson Jacobi

Amanda Subramani Kannan

Senior rådgivare till Volvo AB:s vd,
styrelsens ordförande (fr.o.m. juni)

Professor, fakultetsrådet (t.o.m. juni)

Doktorandsektionen (t.o.m. juni)

Susanne Aalto

Christopher Sauer

Elisabeth Björk

Professor, fakultetsrådet (fr.o.m. juli)

Doktorandsektionen (fr.o.m. juni)

Chef läkemedelsutveckling,
Astrazeneca Göteborg, vice ordförande

Elizabeth Wulcan

SUPPLEANTER:

Stefan Bengtsson
Professor, rektor och vd

Kent Viitanen
President, Bearing Operations, SKF
(t.o.m. juni)

Ingmar Björkman
Professor, Aaltouniversitetet (fr.o.m. juni)

Paul Welander
Senior vice president, Volvo personvagnar

Mari Sundli Tveit
Professor, Direktör för politik,
Näringslivets Hovedorganisasjon

Mats Agervi

Biträdande professor, fakultetsrådet

Oscar Holke
Studentkåren (t.o.m. juni)

Dennis Norman

David Welander
Studentkåren (fr.o.m. juni)

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Studentkåren (fr.o.m. juni, dessförinnan suppl.)

Biträdande professor, Personalföreträdare,
tillsatt av SACO

Gustav Eriksson

Erik Lindblom

Studentkåren

Lars Bengtsson
Personalföreträdare, tillsatt av SACO

Jean-Marc Orliaguet
Personalföreträdare, tillsatt av ST

Johan Persson
Personalföreträdare, tillsatt av SEKO

Vd, Combient

ADJUNGERADE LEDAMÖTER:

Helén Eliasson

Fredrik Sanell

Oppositionsråd (s) Regionstyrelsen,
Västra Götalandsregionen (t.o.m. juni)

Vd, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
(t.o.m. juli)

Personalföreträdare, tillsatt av ST

Eva-Gun Ranebro
Personalföreträdare, tillsatt av SEKO
PLANERING OCH SAMORDNING:

Cecilia Hahn Berg
(t.o.m. oktober)

Jonna Amgard
(fr.o.m. november)
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Förvaltningsberättelse
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Chalmers tekniska högskola AB ägs till 100 % av Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola (org.nr. 855100-5799).
Stiftelsen kan enligt stiftelseförordnandet inte avhända sig aktieinnehavet.
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) bedriver utbildning och
forskning inom teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Den
del av verksamheten som är finansierad av svenska staten är reglerad
i ett ramavtal mellan svenska staten, Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola och Chalmers tekniska högskola AB som gäller till år 2024.
Utöver detta sluter Chalmers och svenska staten ettåriga avtal som
reglerar högskolans rätt till ersättning, återrapporteringskrav till
staten samt uppdrag att bedriva grundläggande högskoleutbildning,
forskarutbildning och forskning.
Hållbarhetsrapportering
Chalmers hållbarhetsrapportering 2020 lämnas enligt ÅRL 6 kap 11§
separat och publiceras i Chalmers årsberättelse som finns på
Chalmers hemisda, www.chalmers.se
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Coronapandemin har haft stor påverkan på resultatet för 2020. Övriga
kostnader är ca 22% (eller 193 mnkr) lägre än föregående år.
Minskningen avser framför allt resor, konsulttjänster och övriga
köpta tjänster. Drygt hälften av de minskade kostnaderna medför en
motsvarande minskning av intäkter i externfinansierade projekt, där
intäkterna i allmänhet bygger på ersättning för havda kostnader.
Chalmers har under räkenskapsåret inte drabbats av väsentliga
bortfall av bidrag från forskningsfinansiärerna, med undantag för den
ovan nämnda minskade upparbetningen i pågående projekt. En
ökning av nedlagd tid i utbildningsverksamheten förstärker effekten.
Dessa effekter på verksamhetens intäkter och kostnader förväntas ha
fortsatt påverkan åtminstone in i första halvåret 2021.
Ett omfattande arbete inleddes våren 2020 för att förbättra
Chalmers resultat ur ett strukturellt perspektiv till följd av de ökande
pensionskostnaderna. Målet är en ekonomi i balans, d.v.s. lägst ett
strukturellt nollresultat, för räkenskapsåret 2022. Arbetet bedrivs i
fyra arbetspaket, med såväl besparingsåtgärder som andra resultatförbättrande åtgärder, inom forsknings-, utbildnings- och stödverksamhet. Åtgärderna innebär bland annat en minskning av Chalmers
personalstyrka. Resultatet 2020 har belastats med 72 mnkr för omställningsutgifter i form av kostnader för arbetsbefriad personal i
samband med frivilliga avslut av anställningar.
Söktrycket till Chalmers utbildningar ökade under 2020. Antalet
nyantagna avgiftsstudenter är marginellt lägre jämfört med 2019 som
var det högsta antalet på Chalmers sedan införandet av avgifter.
Jämfört med hösten 2019 är minskningen 2 %. Inom Regeringens
särskilda satsningar med anledning av coronapandemin uppgick
antalet helårsstudenter till 235. Antalet helårsstudenter (inklusive
avgiftsfinansierade studenter) uppgick 2020 till 10 203 (9 744) medan
helårsprestationer uppgick till 9 235 (8 629). Utfallet av helårsstudenter och helårsprestationer 2020 innebär en viss överproduktion i
relation till takbeloppet. Av de 91 mnkr Chalmers hade som ingående
samlat anslagssparande vid ingången till 2020 används 1 mnkr
kopplat till 2020 års överproduktion. Utgående sparat anslag uppgår
till 90 mnkr.

ÖVERSIKT ÖVER CHALMERS RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i mnkr

2020

2019

2018

2017

2016

Rörelseintäkter
Resultat efter
finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

3 999

3 966

3 802

3 695

3 611

– 81
411
3 931
3 152

– 112
492
3 533
3 170

– 74
603
3 848
3 092

2
677
3 452
3 066

– 200
675
3 513
3 076

Resultat
Resultatet för Chalmers uppgår efter finansiella poster till -81 (-112)
mnkr. Skillnaden i resultat 2020 jämfört med 2019 utgörs av lägre upparbetning av fakultetsmedel med 79 mnkr främst på grund av coronapandemin. Tjänstepensionspremier och avsättning för pensionsåtagande i balansräkningen har ökat kostnaderna, beroende på ändrad
ränta i beräkningsgrunder från Finansinspektionen. Skillnaden i det
pensionsrelaterade resultatet mellan år 2020 och 2019 uppgår till -47
mnkr inklusive särskild löneskatt. Vidare har grundutbildningsintäkter
ökat dels beroende på särskilda satsningar från Utbildningsdepartementet under året dels en något högre prestationsgrad av studenterna
än tidigare år. Resultatet har även påverkats av omställningskostnader
under året kopplat till arbetet med ekonomi i balans med -72 mnkr.
Utöver detta har övriga externa kostnader minskat och påverkat resultatet med 42 mnkr främst på grund av coronapandemin men även av
arbetet med ekonomi i balans. I resultatet ingår reservering för befarade
förlustrisker i pågående projekt om -3 (-13) mnkr.
Rörelsens intäkter
Rörelseintäkterna uppgår under verksamhetsåret till 3 999 mnkr, en
ökning med 33 mnkr (0,8 %) jämfört med föregående år.
RÖRELSENS INTÄKTER
Belopp i mnkr

Utbildnings
departementet
Övriga statliga
finansiärer
Företag, privata
stiftelser m fl

2020

2019

2018

2017

2016

1 930

1 826

1 739

1 726

1 709

872

922

870

832

820
430

462

459

480

473

Offentliga stiftelser

106

150

135

112

95

EU
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

243

233

226

214

215

125

108

85

85

84

Övrigt

261

268

267

253

258

Summa intäkter

3 999

3 966

3 802

3 695

3 611

Varav offentliga bidrag

3 202

3 201

3 057

2 972

2 920

Förändringen av intäkter jämfört med föregående år fördelar sig på
finansiärer enligt följande. Intäkter från statliga finansiärer har ökat
med 54 mnkr (2 %), där intäkter direkt från Utbildningsdepartementet
för utbildning och forskning har ökat med 104 mnkr (6 %). Ökningen
avser högre forsknings- och grundutbildningsmedel samt lön- och
prisuppräkning. Under 2020 genomförde Utbildningsdepartementet
särskilda satsningar inom utbildning vilket medförde högre intäkter om
23 mnkr. För övriga statliga finansiärer har intäkter minskat med

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
SIDAN 54

50 mnkr (5 %), varav Energimyndigheten med 14 mnkr (6 %) och
Vinnova med 14 mnkr (7 %) samt Vetenskapsrådet med 20 mnkr (7 %).
Intäkter från företag, privata stiftelser med flera har ökat med 3 mnkr
(1 %). Vidare har intäkter från de offentliga forskningsstiftelserna
minskat med 44 mnkr (29 %), varav Stiftelsen för strategisk forskning
med 16 mnkr (15 %) och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning med
27 mnkr (66 %). Intäkter från EU har ökat med 10 mnkr (4 %) och
från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola med 17 mnkr (16 %).
Intäkterna har påverkats i hög grad av lägre upparbetning i
forskningsprojekt under 2020 bland annat avseende lägre utgifter för
resor, konferenser och köpta tjänster framförallt på grund av
coronapandemin.
Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgår till 4 022 mnkr, en minskning med 6
mnkr (0,1 %) jämfört med föregående år.

RÖRELSENS KOSTNADER
Belopp i mnkr

2020

2019

2018

2017

2016

Personalkostnader

2 742

2 556

2 389

2 251

2 371

Lokalkostnader

471

481

467

452

459

Övriga externa kostnader

667

860

844

818

827

Avskrivningar

142

131

127

122

107

4 022

4 028

3 827

3 643

3 764

Summa kostnader

Personalkostnaderna har ökat med 186 mnkr (7 %) jämfört med
föregående år. Sociala kostnader har ökat med 108 mnkr främst
beroende på förändringar i Finansinspektionens beräkningsgrunder
för pensions-åtaganden samt högre tjänstepensionspremier. Avtal om
frivilligt avslut av anställning har slutits med 86 personer till en
kostnad av 72 mnkr. Lönerevision har ökat kostnaderna med 32 mnkr.
Övriga personalrelaterade kostnader har minskat med 26 mnkr
avseende bland annat färre anställda samt lägre kostnader för
utbildningar, konferenser och traktamenten.
Lokalkostnaderna har minskat med 10 mnkr (2 %), vilket främst
beror på uppsägning och omförhandling av avtal. Övriga externa
kostnader har minskat med 193 mnkr (22 %), främst avseende resor
och köpta tjänster. Förändringen förklaras främst av coronapandemin
men även av det pågående arbetet med ekonomi i balans.
Kostnader för avskrivningar har ökat med 11 mnkr (8 %). Investeringarna har ökat det senaste året med 22 mnkr (19%), de två föregående åren minskade investeringarna.
Finansnetto
Finansnettot uppgår till -58 (-49) mnkr. Enligt god redovisningssed
redovisas en del av pensionskostnaden som en finansiell kostnad istället
för personalkostnad. För år 2020 uppgår denna del till -43 (-41) mnkr.
Investeringar
Chalmers investeringar i anläggningstillgångar exklusive finansiella
anläggningstillgångar uppgår till 137 (115) mnkr. Större investeringar
under året består av investeringar i Kraftcentralen KC4.0 vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, kryostater vid MC2 samt
masspektrometer vid institutionen för biologi och bioteknik.
Finansiell ställning och likviditet
Chalmers likvida medel uppgår vid årets slut till 238 (27) mnkr.
En stor del av Chalmers likvida medel inkluderas i en koncernkontostruktur där moderstiftelsen är huvudkontohavare. Dessa medel
redovisas per balansdagen som koncernintern fordran, och uppgick per
balansdagen till 2 200 (379) mnkr. Från år 2020 har utlåning till moderstiftelsen genom revers som år 2019 uppgick till 1 600 mnkr lösts in
och ingår i koncernkonto.
Chalmers balanslikviditet uppgår till 138 % (146 %) och soliditeten
uppgår till 10 % (14 %).

Kassaflöde
Chalmers kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för
2020 till 2 184 (-183) mnkr. Årets totala kassaflöde uppgick till 2 033
(-305) mnkr.
Skatt
Chalmers utgör inte ett skattesubjekt på grund av karaktären av
allmänt undervisningsverk.
Risker
Verksamhetsrisker
Chalmers arbetar utifrån målbilder som driver utbildning, forskning,
nyttiggörande och den interna miljön mot visionen Chalmers – för en
hållbar framtid. Riskanalysen för 2020 presenterades för styrelsen i
februari med risker som: Inlåsningseffekter i finansieringssystemet,
Operationella risker i nyttiggörande och samverkansintensiva miljöer,
Verksamheten lyckas inte enas om en gemensam målbild för universitetet och Ett ändrat politiskt landskap samt försämrade statsfinanser kan
leda till stora omprioriteringar. Under året har riskanalysen har varit
föremål för justeringar till följd av coronapandemin. Nedan följer en
kortfattad beskrivning av de risker som har åsatts hög prioritet samt hur
ledningen har arbetat för att begränsa dessa.
Ekonomi
Det finns en risk att den globala ekonomiska situationen i samband
med coronapandemin får negativa konsekvenser för Chalmers kopplat
till forskningsfinansiärer, privata som statliga. Chalmers åtar sig ett
utökat utbildningsuppdrag som svar på pandemin. Samtidigt genomför Chalmers ett omfattande arbete avseende strukturella resultatförbättrande åtgärder. I den komplexa organisation som Chalmers är kan
beslut och åtgärder inom ett område påverka verksamheten i flera led,
därför blir förmågan till prioritering och beslut kritisk. Det är en ständigt pågående hantering att balansera olika verksamhetsområden och
insatser mot varandra och det görs bland annat genom utveckling av
en tydligare prioriteringsarena.
Arbetsmiljö för studenter och anställda
Arbetsmiljöundersökningar visar att många upplever en miljö präglad
av stress där arbetstiden för forskare och lärare är fragmenterad och
där studenter inte har tillräcklig tid för återhämtning. En stor del av
verksamheten drivs fortsatt på distans, där Chalmers medarbetare
har axlat ett stort ansvar. Medarbetare och studenter jobbar/studerar
hemifrån i stor utsträckning och kontakten mellan chef och medarbetare, lärare och student försvåras. Snabba beslut och anpassningar har
varit nödvändiga då situationen hela tiden förändrats. Detta ökar risken för psykisk ohälsa och oro. Medarbetarna möter även osäkerheten inför vilka effekter besparingskraven ger som Chalmers måste
hantera. Särskilda insatser har gjorts för att stötta i omställningen och
i kontinuerlig samverkan med företags- och studenthälsovård.
Varumärke
Chalmers varumärke är mycket starkt. Risken finns att det används och
därmed legitimerar något som inte är i enlighet med Chalmers vision
och värderingar. De utmaningar som Chalmers nu står inför med
hanteringen av coronapandemin och arbetet med ekonomi i balans kan
öka risken för negativ påverkan av varumärket Chalmers. Det skulle
kunna påverka Chalmers attraktionskraft som universitet för forskning
och utbildning samt andra samarbeten. Tydlighet och transparens i kommunikation blir viktigt och att pågående utmaningar hanteras korrekt.
Förändrade förutsättningar från politiskt håll
Det politiska läget i Sverige väcker oro, främst i form av risken att
universitetens kärnvärden hotas genom gradvisa inskränkningar och
ökad detaljstyrning. Konsekvenserna kan bli kännbara till följd av
beslut som påverkar anslagen till Chalmers och till de forskningsfinansiärer som Chalmers är beroende av. Det finns risk för att coronapandemin samt arbetet med att nå ekonomi i balans kan orsaka
över-/underkapacitet inom Chalmers olika verksamheter. Balansen
mellan forskning och utbildning förskjuts genom att staten skjuter till
medel inom livslångt lärande samt ökar antalet utbildningsplatser.
Detta är något som kan påverka finansieringen av verksamheten och
fördelningen mellan forskning, utbildning och nyttiggörande riskerar
skapa obalans utifrån resursbehov och tillgängliga kompetenser.
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Krishantering/ledning
Under den pågående pandemin finns risk för att de åtgärder och rekommendationer som utgår från krisledningen inte efterlevs av dem
som vistas på campus. De som är beroende av att vistas på campus
kommer möjligen inte ha en säker miljö att vistas i och kan på så vis
drabbas. Ambitionen är att verksamheten ska fortgå och svårigheter
kan uppstå i att vidta rätt åtgärder för att den verksamhet som måste
bedrivas ska kunna genomföras. Det finns en risk att rekommendationerna kan blir för rigorösa och begränsande. En balansgång krävs för
att minimera påverkan på studenter, medarbetare och verksamheten i
stort. Som ett led i åtgärderna mobiliserades Chalmers centrala krisledningsgrupp under våren.
Finansiella risker
Chalmers är utsatt för finansiella risker som kan leda till fluktua
tioner i resultat och kassaflöde. Dessa risker är huvudsakligen valutarisk, ränterisk samt kreditrisk.
Valutarisk
Merparten av Chalmers verksamhet bedrivs i Sverige och i svenska
kronor. En del av finansieringen sker i utländsk valuta, främst Euro.
Inköp av avancerad utrustning sker återkommande på en internationell marknad, med anskaffningsutgifter i utländsk valuta. Chalmerskoncernen följer löpande exponeringen i utländsk valuta. Risker
hanteras i enlighet med koncerngemensam Finanspolicy som innebär
att vid transaktioner i utländsk valuta köps utländsk valuta samma
dag som betalning sker och säljs samma dag som betalning erhålls.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån ska påverka koncernens resultat. Chalmers ränterisk avser främst banksaldon gentemot
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola samt pensionsskuldens exponering
för förändringar i räntenivåer. Risken hanteras genom ett aktivt Cash
Managementarbete lett av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola samt
löpande prognosarbete avseende pensionskostnadernas utveckling.
Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för att en kommersiell motpart inte infriar
ett betalningsåtagande. Chalmers kreditrisker är i första hand knutna
till pågående forskningsprojekt och kundfordringar. Risken för kundförluster hanteras genom bevakning av kundreskontran. Risken för
kreditrisker i pågående projekt bedöms sammantaget vara låg med
hänsyn till att huvuddelen av finansieringen kommer från offentliga
organisationer.
Framtida utveckling
Chalmers forskningsverksamhet bedöms vara fortsatt framgångsrik
med god utdelning på ansökningar till externa finansiärer. Bredden i
forskningen gör att den finansiella risken är spridd. Det finns möjligheter att successivt öka andra typer av forskningsfinansiering än de
som dominerar idag.
De senaste forskningspropositionerna beskriver i många avseenden
ett universitet som arbetar på det sätt som Chalmers redan gör, inte
minst genom styrkeområdena. Chalmers pågående arbete med ny fakultetsmodell, systematiskt arbete med nyttiggörandeprocesser och rekrytering av forskarassistenter i internationell utlysning är några exempel
där Chalmers arbete ligger väl i linje med flera huvuddrag i forskningspropositionen.
Ett fortsatt utmanande område för forskningens förutsättningar är
att lärosätena förväntas ta ett större ansvar för finansiering av forskningsinfrastrukturer. En omfördelning av ekonomiska resurser från
exempelvis personalkostnader till kostnader för att bygga och driva
infrastruktur förväntas de kommande åren.
Samfinansiering av forskningsprojekt med fakultetsmedel är idag en
förutsättning, då Chalmers externa finansiärer förutsätter samfinansiering av indirekta kostnader. Till detta kommer trenden hos externa
finansiärer med krav på medfinansiering av direkta kostnader, något
som Chalmers behöver hantera på övergripande nivå. Balansen mellan
basfinansiering och externa bidrag för forskning utgör en risk.
Chalmers har utökat antalet utbildningsplatser på nybörjarprogram
både 2018 och 2020. Hösten 2020 startade även två nya civilingenjörsprogram, Medicinteknik och Globala system. Följdeffekter av dessa utökningar följer med in i 2021 och får än mer effekt avseende utbildnings-

volym än tidigare år. Regeringen beslutade även under 2020 om extra
satsningar inom utbildningen med anledning av coronapandemin.
För Chalmers del avsåg dessa satsningar sommarkurser, behörighetsgivande utbildningar där Chalmers startade tekniskt basår på distans, utbyggnad av bristyrkesutbildningar samt livslångt lärande där Chalmers
erbjöd fristående kurser hösten 2020. Dessa satsningar fortsätter under
2021 vilket ytterligare kommer att påverka utbildningsvolymen.
Hösten 2020 hade Chalmers en liten minskning av antalet nya avgiftsskyldiga studenter jämfört med 2019, det år med flest nya betalande studenter sedan starten 2011. Inför 2021 finns fortsatt osäkerhet
kring hur nuvarande undervisningsformer till följd av coronapandemin kommer påverka de avgiftsskyldiga studenternas intresse för att
fortsätta studierna.
Under 2021 bedöms Chalmers uppvisa ett positivt resultat. Förutom
effekter av genomförda och planerade aktiviteter inom arbetet med att
nå ekonomi i balans 2022 förväntas coronapandemin leda till fortsatt
låga kostnader för resor, möten och liknande under åtminstone delar
av 2021. De senaste räkenskapsåren har tyngts av betydande ekonomiska underskott, främst till följd av högre pensionskostnader. De
kommande åren förväntas det nuvarande låga ränteläget bestå, vilket
bidrar till ökande sparpremier kopplade till förmånsbestämda pensioner. Till följd av förändrade livslängdsantaganden i Finansinspektionens tryggandegrunder förväntas dock en väsentlig minskning av den
i balansräkningen redovisade pensionsavsättningen under 2021.
Förutom känsligheten för pensionskostnadernas utveckling finns
en osäkerhet som beror dels på hur regeringen ser på satsningar inom
forskningen (inte minst avseende finansiering av forsknings-infrastrukturer), dels på fortsatt hög konkurrens om externa medel.
Dotterföretaget Chalmers Professional Education AB kommer att
avvecklas under 2021. Mindre delar av verksamheten som omfattar
uppdragsutbildning kommer att drivas vidare inom högskolan, som
en del av det bredare perspektivet kring livslångt lärande. Per balansdagen värderas innehavet i bolaget till noll.
Miljöinformation
Chalmers verksamhet är anmälningspliktig enligt 9 kap i Miljöbalken
(Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Chalmers verksamhet är
anmälningspliktig enligt 25 kap 1§ Miljöprövningsförordningen
2013:251 för kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta
som är större än 5 000 kvadratmeter.
Chalmers
- har tillstånd från Arbetsmiljöverket att använda vissa tillståndspliktiga ämnen enligt AFS 2011:19 eller från Läkemedelsverket för kontrollerade ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning
EU 2018/729.
- har tillstånd för hantering av brandfarliga varor från Räddningstjänsten enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS 2013:3.
- har tillstånd att bedriva verksamhet med joniserande strålning från
Strålsäkerhetsmyndigheten enligt Strålskyddslagen SFS 2018:1424
och har tillstånd från Statens kärnkraftsinspektion att bearbeta kärnämnen enligt 3 § i lagen om kärnteknisk verksamhet SFS 1984:3.
- bedriver anmälningspliktig verksamhet med genetiskt modifierade
mikroorganismer (GMM) enligt arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:2 och är anmälningspliktig enligt AFS 2018:4 avseende användning av mikrobiologiska smittämnen.
- bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt 9 § i Miljöbalken med
provbänkar för motorer i förbränningslaboratorium.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:
Belopp i kronor

Balanserat resultat
Årets resultat

– 80 668 165

341 176 711

Summa disponibla medel

260 508 546

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla
medlen 260 508 546 kronor, överförs i ny räkning.
Chalmers resultat och ställning per 31 december 2020 framgår av
följande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
SIDAN 56

Resultaträkning (tkr)

Not

2020

2019

4, 5

3 967 517

3 932 607

7

31 476

33 132

3 998 993

3 965 739

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader

6

– 2 742 372

– 2 555 888

Lokalkostnader

7

– 470 690

– 481 428

Övriga externa kostnader

8

– 665 052

– 858 453

10, 11

– 141 686

– 130 886

– 1 979

– 1 940

– 4 021 779

– 4 028 594

– 22 787

– 62 855

Avskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag

– 8 200

– 500

Resultat från andelar i intresseföretag

– 7 085

– 6 760

Ränteintäkter och liknande resultatposter

13

139

3

Räntekostnader och liknande resultatposter

13

– 42 736

– 41 442

Summa finansiella kostnader

– 57 881

– 48 700

Resultat efter finansiella poster

– 80 668

– 111 554

Resultat före skatt

– 80 668

– 111 554

–

–

– 80 668

– 111 554

Skatt på årets resultat 1
Årets resultat
1

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

Not

2020-12-31

2019-12-31

9

0

0

0

0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

10

42 046

18 982

Maskiner och inventarier

11

484 817

504 253

Pågående nyanläggningar

12

13 278

22 397

540 141

545 632

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

14

56 020

57 020

Andelar i intresseföretag

15

36 994

37 194

2 630

1 482

95 644

95 696

635 785

641 329

Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

48 990

79 291

2 324 548

2 086 530

Fordringar hos koncernföretag

60 436

107 574

Skattefordran

88 352

71 898

Övriga fordringar

44 104

45 524

490 385

474 129

3 056 815

2 864 946

238 363

26 949

Summa omsättningstillgångar

3 295 178

2 891 895

SUMMA TILLGÅNGAR

3 930 963

3 533 224

Fordringar hos moderstiftelse

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

16

17
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Balansräkning (tkr)

Not

2020-12-31

2019-12-31

150 000

150 000

500

500

150 500

150 500

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (150 000 aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat

341 177

452 731

Årets resultat

-80 668

– 111 554

Summa fritt eget kapital

260 509

341 177

411 009

491 677

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

18

1 099 121

1 038 627

Övriga avsättningar

19

34 194

28 293

1 133 315

1 066 920

96 092

117 202

Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld koncernföretag
Skuld dotterföretag
Skuld intresseföretag

514

836

4 696

2 480

325

0

Övriga skulder

20

506 011

270 020

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

1 779 001

1 584 089

Summa kortfristiga skulder

2 386 639

1 974 627

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 930 963

3 533 224

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
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Rapport över förändring i eget kapital (tkr)

Bundet eget kapital

Eget kapital 2019-01-01

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa

150 000

500

526 793

– 74 057

603 236

Fusion av helägt dotterbolag

–5

Resultatdisposition

– 74 057

0

– 111 554

– 111 554

452 731

– 111 554

491 677

452 731

– 111 554

491 677

– 111 554

111 554

0

– 80 668

– 80 668

–80 668

411 009

Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31

150 000

500

Eget kapital 2020-01-01

150 000

500

Resultatdisposition
Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31

150 000

500

–5
74 057

341 177
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Kassaflödesanalys (tkr)

2020

2019

Resultat efter finansiella poster

– 80 668

– 111 554

Avskrivningar

141 686

130 886

82 004

23 765

143 022

43 097

Not

Den löpande verksamheten

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

23

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Minskning av kundfordringar
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar 1

30 301

5 250

1 599 037

– 12 083

Minskning av leverantörsskulder

– 21 110

– 46 881

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder

433 122

– 172 675

2 184 372

– 183 292

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

– 136 659

– 114 545

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

140

11

– 7 200
– 7 085

– 500
– 6 760

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Investeringar i dotterföretag
Investeringar i intresseföretag
Försäljning av intresseföretag

200

0

– 1 148

– 106

Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 151 752

– 121 900

Årets kassaflöde

2 032 620

– 305 192

Likvida medel vid årets början 21

405 952

711 144

Varav koncernkonto inom kortfristiga fordringar

379 003

491 480

2 438 572

405 952

2 200 210

379 003

Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

Likvida medel vid årets slut 2
Varav koncernkonto inom kortfristiga fordringar
1

1

Chalmers utlåning via revers till Stiftelsen 1 600 mnkr har lösts in under 2020
disponerar underkonto i koncernkontostruktur som i balansräkningen redovisas i kortfristiga fordringar..
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmän information
Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) bedriver utbildning och
forskning inom det tekniska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga området och där med samhörande vetenskaper. Chalmers
tekniska högskola AB, organisationsnummer 556479-5598, är ett
aktiebolag med säte i Göteborg. Chalmers utgör inte ett skattesubjekt
på grund av karaktären av allmänt undervisningsverk.
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Chalmers tekniska högskola AB:s årsredovisning har upprättats i
enlighet med Årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som verksamheten erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter
värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas.
Intäkter från Utbildningsdepartementet
Intäkter från Utbildningsdepartementet för utbildning och forskning
redovisas som bidrag i Chalmers nettoomsättning. Intäkterna för
anordnad utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på fastställda takbelopp (maximal ersättning som kan utgå för helårsstudenter och helårsprestationer under året). Om Chalmers redovisar fler
helårsstudenter och helårsprestationer (s.k. överproduktion) än vad
som ryms inom takbelopp får överproduktionen sparas till följande
budgetår för att då berättiga till ersättning. Outnyttjat takbelopp
redovisas som skuld till staten inom övriga skulder.
Intäkter från övriga finansiärer
För pågående projekt tillämpas successiv avräkning som innebär att
projektet på bokslutsdagen avräknar en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader i projektet. I pågående projekt där nedlagda och förväntade kostnader överstiger erhållna och förväntade intäkter reserveras
en förlust i sin helhet. Pågående projekt periodiseras via upplupna
respektive förutbetalda intäkter. Erhållna medel för förvärv av
anläggningstillgångar skuldförs i balansräkningen. Skulden löses upp
i takt med de kommande avskrivningarna på tillgången ifråga.
Offentliga bidrag som tagits emot innan villkoren uppfyllts för att
redovisa det som intäkt har redovisats som skuld.
Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i samband med att tjänsten
utförs.
Hyresintäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras i enlighet med
hyreskontrakt. Förskottshyra redovisas därmed som förutbetalda
hyresintäkter.
Leasing
Operationella leasingavtal redovisas i enlighet med kapitel 20
BFNAR 2012:1. Finansiella leasingavtal redovisas i enlighet med
kapitel 20 avsnitt 20.29 BFNAR 2012:1 som operationella leasingavtal.
Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen som övriga
rörelse intäkter respektive övriga rörelsekostnader det räkenskapsår
de uppkommer.
Ersättningar till anställda
Pensioner
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Redovisning av förmånsbestämda planer sker enligt förenklingsreglerna i
punkt 28.18 (BFNAR 2016:9). De förmånsbestämda pensionsplaner

som finansieras i egen regi redovisas i avsättningar för pensioner till
det belopp som fastställs av Statens tjänstepensionsverk (SPV).
Chalmers tryggar utfästelse om pension till arbetstagare eller
efterlevande till arbetstagare enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).
Chalmers tryggar äldre förmånsbestämda delar av pensionsåtagandet genom skuldföring i egen balansräkning. Från och med
2011 tryggas nyintjänandet av pensionsåtaganden främst genom
avgifter till SPV enligt gällande pensionsavtal (från 2016 PA16).
Pensionsskulden kreditförsäkras hos Försäkringsbolaget PRI
Pensionsgaranti, ömsesidigt. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
har ett borgensåtagande gentemot PRI Pensionsgaranti avseende
pensionsåtagandet, vilket är en förutsättning för kreditförsäkringen.
Vidare lämnar Staten via Riksgäldskontoret garanti för Chalmers
pensionsåtagande avseende pensioner med en begynnelsetidpunkt
före 1994-07-01.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger
företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast som
en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att antingen
• avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före
den normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller
• lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Ersättningar vid uppsägningar redovisas
endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och
inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiverings
modellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
• Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången
och att använda eller sälja den.
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella
anläggningstillgången.
• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer
att generera framtida ekonomiska fördelar.
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och
andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda
eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod dock som längst under fem år. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter som ökar tillgångens prestanda räknas in i
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
Utgifter för pågående ny‐ och ombyggnader aktiveras i de fall
investeringen anses värdehöjande.
Indirekta tillverkningsutgifter som utgör mer än en oväsentlig del
av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än
ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.
Avsättning för beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling
eller återställande av plats har räknats in i anskaffningsvärdet.

NOTER
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB
SIDAN 62

Låneutgifter som kan hänföras till större ny- eller ombyggnadsprojekt som tar betydande tid att färdigställa innan de kan tas i bruk
inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde.
Materiella anläggningstillgångar delas upp i komponenter när två
krav är uppfyllda:
• Det föreligger en väsentlig skillnad i förbrukning, d.v.s. nyttjandeperioderna för respektive komponent är väsentligt olika.
• Komponenterna har ett betydande värde i sig, och värdet är betydande i relation till den aktuella anläggningens totala värde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod
eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens
framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad
i resultaträkningen.
För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas följande nyttjande
perioder:
BYGGNADER

Stomme och Grund
Yttertak
Fasad
Fönster
Hiss
El
Värme, sanitet och kyl
Styr och övervakning
Lokalanpassningar
Övrig restpost
Markanläggning
Byggnadsinventarier
Nedlagda utgifter på annans fastighet

100 år
45 år
50 år
50 år
25 år
40 år
40 år
15 år
3 – 10 år
40 år
20 år
10 år
5 – 10 år

MASKINER OCH INVENTARIER

Dator- och kontorsutrustning
Nätverk
Möbler och inredning
Övriga maskiner och inventarier
Transportmedel

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

Nedskrivningar – materiella och immateriella anläggnings
tillgångar
Om det finns interna eller externa indikatorer på att en tillgångs
värde har sjunkit ska en tillgång eller grupp av tillgångar testas för
nedskrivning. Om ett test visar att värdet har sjunkit skall en nedskrivning redovisas i resultaträkningen. En tillgång eller en grupp av
tillgångar ska skrivas ned om återvinningsvärdet är lägre än det
redovisade värdet. Återvinningsvärdet är det högre av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivningar redovisas i
resultaträkningen.
Om en enskild tillgång inte kan testas separat, bland annat av
anledningen att det för den aktuella tillgången inte kan identifieras
något kassaflöde fördelas tillgången till en grupp av tillgångar, så
kallad kassagenererande enhet, för vilken det är möjligt att identifiera
ett separat framtida kassaflöde.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i enlighet med kapitel 9 BFNAR
2012:1 (4 kap. 3 § första stycket Årsredovisningslagen).
Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1.
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens
redovisade värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som en
minskning av andelens redovisade värde.
Nedskrivningar andelar i dotterföretag
Nedskrivning av värdet på andelar i dotterföretag sker enligt 4 kap.
5 § första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via
resultaträkningen om det kan antas att värdenegången är bestående.
Andelar i intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas i enlighet med kapitel 14 BFNAR
2012:1 (4 kap. 3 a § Årsredovisningslagen).
Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1.
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens

redovisade värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som en
minskning av andelens redovisade värde.
Nedskrivningar andelar i intresseföretag
Nedskrivning av värdet på andelar i intresseföretag sker enligt 4 kap.
5 § första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via
resultaträkningen om det kan antas att värdenegången är bestående.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 12
(Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ Årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga
rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre
har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas
bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts
eller upphört. Avistaköp och avistaförsäljning av finansiella tillgångar
redovisas på affärsdagen.
Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med kapitel 12 i BFNAR 2012:1. Klassificeringen
i olika värderingskategorier ligger till grund för hur de finansiella
instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.
Investeringar som hålls till förfall
Investeringar som hålls till förfall är finansiella tillgångar som omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till
upplupet anskaffningsvärde.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har
fastställda eller fastställbara betalningar, men som inte är derivat.
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades
vid anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp
som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.
Övriga finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i
denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när en legal eller informell
förpliktelse till följd av en inträffad händelse uppstår och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa
uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.
Bedömning avsättning pågående projekt
I pågående forskningsprojekt där återstående kostnader förväntas
överstiga återstående tilldelade medel förlustavräknas projektet för
den beräknade förlusten.
Eventualförpliktelser
Ansvarsförbindelse redovisas i det fall när det finns:
• En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom verksamhetens kontroll, inträffar eller uteblir, eller
• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som
inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
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Bedömningar och uppskattningar
Bokförda värden av materiella anläggningstillgångar påverkas i hög
grad av bedömningar av nyttjandeperioden i samband med anskaffning, samt löpande bedömningar av eventuella nedskrivningsbehov
eller behov av att justera nyttjandeperioden.
Bedömningar av eventuella förlustrisker i pågående forsknings
projekt sker utifrån havda kostnader och intäkter samt rimligt säkra
tillkommande kostnader och intäkter fram till projektets slut. Om
erhållna bidrag i sin helhet har förbrukats och/eller fordran överstiger
kontraktsbelopp görs en förlustriskreservering.

Medel till strategiska forskningsområden år 2020 med Chalmers
som huvudsökande
Belopp i mnkr
Strategiskt
forskningsområde

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och
nanoteknik
Produktionsteknik
Transport
Summa

NOT 2 U
 PPLYSNINGAR OM HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Beviljade Varav medsökande
medel 1
universitet 2

Förbrukning

64,8
26,8

3,2

64,6
22,6

36,9
32,4
51,4

5,5
7,7

37,9
29,9
48,5

212,2

16,4

203,4

1

Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen finns att redovisa.

Beviljade medel från staten.
2
Medsökande universitet: Materialvetenskap; Göteborgs universitet, Produktionsteknik;
Lunds universitet, Transport; Göteborgs universitet.

NOT 3 UPPLYSNINGAR OM MODERSTIFTELSE

NOT 6 PERSONAL

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

Org. nr

Säte

855100-5799

Göteborg

Medelantalet anställda och ledningsfunktion
2020

Chalmers tekniska högskola AB upprättar ingen koncernredovisning
med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kapitlet 2 §.
NOT 4 KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

Försäljning från Chalmers tekniska högskola AB till systerföretag och
moderstiftelse uppgår till 130 (115) mnkr. Årets inköp uppgår till 464 (469)
mnkr. Av inköpen utgör 451 (458) mnkr hyra från Chalmersfastigheter AB.
Köp och försäljningar mellan Chalmers tekniska högskola AB och
dotterföretag har under året skett till ett värde om 20 (22) mnkr respektive
9 (10) mnkr.
NOT 5 UPPLYSNINGAR ENLIGT AVTALET MED STATEN

Onsala rymdobservatorium
Onsala rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen för
radioastronomi och utgör ett viktigt interdisciplinärt forskningsinstitut
inom många områden av astro- och geofysiken.
I enlighet med avtalet mellan svenska staten och Chalmers ska verksamheten vid Onsala rymdobservatorium omnämnas i Chalmers årsredovisning. Intäkter och kostnader fördelar sig enligt följande:
Onsala rymdobservatorium

Intäkter
Kostnader

2020

2019

81 510
– 80 065

83 363
– 76 869

Mervärdesskatt

Andel
kvinnor %

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

3 152

40

3 170

39

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2020

Styrelse
Ledning

2019

Total

Andel
kvinnor %

Total

Andel
kvinnor %

14
27

35
42

15
28

39
44

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2020

2019

Sociala
Löner och kostnader
andra (varav penersättn. sionskostn.)

Sociala
Löner kostnader
och andra (varav penersättn. sionskostn.)

1 637 479

1 602 413

984 667
(475 676)

877 151
(376 403)

Löner & andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter
och anställda
2020

För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig
har ingående mervärdesskatt rekvirerats från Kammarkollegiet med 255
(274) mnkr.

Löner och
andra
ersättn
(varav
rörliga)

Verksamhetsredovisning
Chalmers huvudverksamheter består av utbildning och forskning/forskarutbildning. Utbildningen redovisas uppdelad på grundutbildning och
uppdragsutbildning. Inom forskning/forskarutbildning är uppdragsforskning särredovisad. Uppdelningen per verksamhetsgren är schablonmässigt framtagen.

2019

Antal
anställda

Styrelse och VD 1
Övriga anställda

4 747
(0)
1 632 732

Summa

1 637 479

2019

Pensionskostnader

1 004

Löner och
andra
ersättn.
(varav
rörliga)

Pensionskostnader

474 672

4 500
(0)
1 597 913

1 569
374 834

475 676

1 602 413

376 403

Intäkter och kostnader fördelar sig på verksamhetsområden enligt följande:
2020

Grundutbildning
Uppdragsutbildning
Forskning och
forskarutbildning
Uppdragsforskning

2019

1

Intäkter
inkl.fin.
intäkter

Kostnader
inkl.fin.
kostnader

Intäkter
inkl.fin.
intäkter

Kostnader
inkl.fin.
kostnader

1 125 551
9 383

1 143 631
12 555

1 066 881
11 893

1 103 684
15 013

2 721 515
142 683

2 781 925
141 688

2 745 580
141 388

2 816 540
142 059

 ad gäller pensionsförmåner för bolagets rektor/vd följer dessa en annan pensionslösV
ning jämfört med pensionsplan för övriga anställda i företaget. I avtal för rektor/vd ingår
en tjänstepensionsförsäkring och en kapitalförsäkring (direktpension). Vid uppsägning
från högskolans sida äger rektor/vd rätt att under en tid av 24 månader uppbära ersättning motsvarande slutlön som rektor/vd.
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FORTS. NOT 6 PERSONAL

NOT 8 ERSÄTTNING TILL REVISORER

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare 2020

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning

Grundlön
/styrelsearvode 1

Torbjörn Holmström, styrelsens ordf
fr.o.m. 200604
Lena Treschow Torell, styrelsens ordf.
t.o.m. 200604
Elisabeth Björk, styrelsens vice ordf. f
Susanne Aalto, styrelseledamot fr.o.m.
200701
Mats Agervi, styrelseledamot
Lars Bengtsson, styrelseledamot
Ingmar Björkman, styrelseledamot
fr.o.m. 200604
Helen Eliasson, styrelseledamot t.o.m.
200604
Gustav Eriksson, styrelseledamot
Oscar Holke, styrelseledamot t.o.m.
200604
Helena Lundberg Nilsson , styrelseledamot fr.o.m. 200604
Martin Nilsson Jacobi, styrelseledamot
t.o.m. 200604
Dennis Norman, styrelseledamot fr.o.m.
200604
Jean-Marc Orliaguet, styrelseledamot
Johan Persson, styrelseledamot
Mari Sundlin Tviet, styrelseledamot
Kent Viitanen, styrelseledamot t.o.m.
200604
Paul Welander, styrelseledamot
Elizabeth Wulcan, styrelseledamot
Anna Edell, styrelsesuppleant t.o.m.
200604
Ann-Margret Hvitt Strömvall,
styrelsesuppleant
Erik Lindblom, styrelsesuppleant
Eva-Gun Ranebo, styrelsesuppleant
David Welander, styrelsesuppleant
fr.o.m. 200604
Stefan Bengtsson, rektor/vd
Ledande befattningshavare
Summa

Förmåner

Pensions
kostnad

19
113
110
25
75
45

Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

44
38
45

550

-

676

-

1
-

701
10

2020

2019

1 917

1 917

1 917

1 917

Ingående avskrivningar

– 1 917

– 1 917

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 917

– 1 917

0

0

2020

2019

44 766
27 213

36 468
8 298

Utgående redovisat restvärde

10
NOT 10 BYGGNADER OCH MARK

0
20

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar

30
45
45
75

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

38
75
45

71 979

44 766

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 25 784
– 4 149

– 24 840
– 944

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 29 933

– 25 784

42 046

18 982

Utgående redovisat restvärde

0
NOT 11 MASKINER OCH INVENTARIER

0
0
0
0
2 263
8 668

280
0

1 004
4 099

11 826

280

5 103

NOT 7 OPERATING LEASING
2020

2019

Leasingavtal där Chalmers är leasinggivare
Intäktsförda leasingavgifter som innehas via operationell leasing som
uthyrda lokaler redovisas bland övriga rörelseintäkter.

2020

2019

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

2 230 715
119 321
– 15 358

2 212 395
89 352
– 71 032

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

2 334 678

2 230 715

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar

– 1 726 462
– 137 537
14 139
–1

– 1 667 075
– 129 942
70 566
– 11

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 1 849 861

– 1 726 462

484 817

504 253

2020

2019

22 397
12 903
– 22 022

5 502
22 155
– 5 259

13 278

22 397

Utgående redovisat restvärde
NOT 12 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

21 077

21 587

Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Omklassificering

21 653
64 351
0

20 819
83 275
57

Utgående pågående nyanläggningar

Leasingavtal där Chalmers är leasingtagare
Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som
förhyrda lokaler, maskiner och dator- och kontorsutrustningar redovisas
bland rörelsekostnader.
Räkenskapsårets kostnadsförda leasing
avgifter avseende förhyrda lokaler
Framtida leasingavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal avseende
förhyrda lokaler
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

2019

NOT 9 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

1 G rundlön/styrelsearvode ingår utbetalda löner inkl. semestertillägg samt utbetalda
styrelsearvoden

Räkenskapsårets intäktsförda leasing
avgifter avseende uthyrda lokaler
Framtida leasingavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal avseende
uthyrda lokaler
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

2020

428 219

453 939
1 363 468
913 480

434 728

461 470
1 393 182
1 361 405

NOT 13 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
2020

2019

Ränteintäkter och liknande poster
Ränteteintäkter moderstiftelse
Ränteintäkter övriga

139
0

0
3

Summa

139

3

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga

– 42 688
– 48

– 41 254
– 188

Summa

– 42 736

– 41 442
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NOT 18 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
2020

2019

Ingående bokfört värde
Aktieägartillskott
Fusion helägt dotterbolagt
Nedskrivning

57 020
7 200
– 8 200

57 120
500
– 100
– 500

Utgående bokfört värde

56 020

57 020

Dotter- och dotterdotterföretag
RösträttsAntal Bokfört
Eget
Årets Kapitalkapital resultat andel% andel% andelar värde

Chalmers
Professional
Education AB
438 – 7 388
Chalmers
Ventures AB
219 283 29 500
AB Chalmersinvest

Pensionsplanen består av två delar, en avgiftsbestämd och en förmåns
bestämd pension. Den avgiftsbestämda pensionen innebär att Chalmers,
betalar en viss procentsats av den anställdes lön till dennes framtida pension. Den förmånsbestämda pensionen innebär att Chalmers dels betalar
en sparpremie som är försäkringstekniskt- och individuellt beräknad, dels
skuldför äldre förmånsbestämda åtaganden i egen balansräkning. Skuldberäkning för åtagandet är beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar för beräkning av pensionsskuld FFFS 2007:31 och gällande försäkringstekniska riktlinjer. Riktlinjerna innehåller ränteantagandet -1,4 %
år 2020 respektive -0,8 % 2019.
Vid beräkning av nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar ger ett
högt ränteantagande en lägre pensionsskuld och ett lågt ränteantagande
ger en högre pensionsskuld jämfört med nominellt värde.
Avsättningar för pensioner

100

100

100
100

400

0

100
100 56 020
100 115 000 31 400

Summa

56 020

Dotter- och dotterdotterföretagens organisationsnummer och säte
Chalmers Professional Education AB
Chalmers Ventures AB
AB Chalmersinvest

Org. nr

Säte

556634-5996
559001-3941
556275-3193

Göteborg
Göteborg
Göteborg

2020

2019

Avsättning pensionsskuld
Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår pensionsutbetalningar

1 036 947
98 716
– 38 192

1 025 764
48 594
– 37 411

Skuld vid årets utgång

1 097 471

1 036 947

1 680
0
– 30

1 643
114
– 77

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

1 650

1 680

1 099 121

1 038 627

NOT 15 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Pensionskostnad

2020

2019

2020

2019

Ingående bokfört värde
Årets avyttring
Lämnade aktieägartillskott
Årets nedskrivning

37 194
– 200
7 085
– 7 085

37 194
0
6 760
– 6 760

Kostnaden redovisas i följande rader
i resultaträkningen
Personalkostnad
Finansiell kostnad

– 475 676
– 42 688

– 376 403
– 41 254

Utgående värde

36 994

37 194

Summa

– 518 364

– 417 657

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

– 60 524
– 38 192
– 223 919
– 88 790
– 4 581
– 102 358

– 11 182
– 37 411
– 196 331
– 85 880
– 4 623
– 82 230

Summa

– 518 364

– 417 657

Specifikation av andelar i intresseföretag
RösträttsAntal Bokfört
Eget
Årets Kapitalkapital 1 resultat 1 andel% andel% andelar värde

AstaZero AB
116 904
9 712
Johanneberg
Science Park AB
2 676 – 7 992
Lindholmen
Science Park AB
9 548 – 9 238
Sahlgrenska Science
Park AB
3 867 – 4 271

38,67

38,67

38 670 35 050

40,32

48,83

1 000

1 000

14,97

40,52

150

150

22,94

24,78

250

794

Summa
1

36 994

Uppgift om eget kapital och årets resultat baseras på ej reviderade bokslut 2020

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

Org. nr

Säte

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

Borås
Göteborg
Göteborg
Göteborg

NOT 16 FORDRINGAR HOS MODERSTIFTELSE

NOT 19 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Avsättning enligt Avtal om lokala omställningsmedel innebär en årlig
avsättning av 0,3 % av lönesumman.
Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens
behov hantera och planera omställningsåtgärder. Utnyttjad avsättning
avser proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter som förankrats i
lokal samverkan. Avsättning för ersättning till anställda avser direktpension. Avsättning för övrigt avser kostnad för framtida hämtning av
producerat kärnavfall.
Lokala
omställ- Ersättning
ningsmedel till anställda

Ingående avsättning
2019-01-01
Avsättning under 2019
Avgår utnyttjat 2019

17 462
4 798
– 431

Övrigt

Totalt

1 306
309
– 201

4 800
250
0

23 568
5 357
– 632

2020

2019

Revers
Underkonto inom koncernkontostruktur
Övriga fordringar

0
2 200 210
124 338

1 600 000
379 003
107 527

Utgående avsättning
2019-12-31

21 829

1 414

5 050

28 293

Summa

2 324 548

2 086 530

Ingående avsättning
2020-01-01
Avsättning under 2020
Avgår utnyttjat 2020

21 829
4 883
– 58

1 414
1 667
– 591

5 050
0
0

28 293
6 550
– 649

Utgående avsättning
2020-12-31

26 654

2 490

5 050

34 194

Chalmers utlåning via revers till Stiftelsen 1 600 mnkr har lösts in under 2020 och ingår i
koncernkonto

NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2020

2019

Fordran på finansiärer
Övriga poster

461 052
29 333

435 959
38 170

Summa

490 385

474 129
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NOT 20 ÖVRIGA SKULDER

FORTS. NOT 22 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE
2020

2019

Skuld externa kontraktsparter
Outnyttjat anslag
Utbildningsdepartementet
Personalens källskatt
Övriga poster

343 200

110 319

111 860
41 370
9 581

105 103
41 853
12 745

Summa

506 011

270 020

NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2020

2019

Skuld till finansiärer
Oförbrukade bidrag anläggningar
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Löne- och avkastningsskatt
Omställningskostnader
Övriga poster

1 157 462
139 361
201 813
43 269
102 359
71 434
63 303

1 107 272
114 388
183 110
42 907
82 230
0
54 182

Summa

1 779 001

1 584 089

1 000

Summa

30 388

24 478

Ansvarsförbindelser ställt till förmån för intresseföretag
Chalmers har i enlighet med aktieägaravtal en förbindelse mot intresseföretag Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB och
Sahlgrenska Science Park AB att årligen lämna ovillkorade aktieägartillskott på 2 000 tkr, 3 000 tkr respektive 1 760 tkr medel som ersätts av
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola inom Stiftelsesatsningen.
Ansvarsförbindelser ställda till förmån för gemensamt styrt företag
Chalmers har ett långsiktigt strategiskt samarbete med Fraunhofer
Gesellschaft genom Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för
Industrimatematik, 857209-5951. Kopplat till detta samarbete finns ett
finansieringsåtagande. Detta åtagande är löpande och utvärderas vart
femte år.
NOT 23 POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET

NOT 22 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Eventualförpliktelser
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Bankgaranti
Eventualförpliktelser ställt till förmån
för dotterföretag
Kapitaltäckningsgaranti
Chalmers Professional Educational AB

Eventualförpliktelser ställt till förmån
för intresseföretag
Kapitaltäckningsgaranti
Johanneberg Science Park AB

2020

2019

21 588

20 329
4 149

2020

2019

Förändring avsättningar
Nedskrivning andelar i koncernföretag
Nedskrivning andelar i intresseföretag
Övriga poster

66 395
8 200
7 085
324

15 945
500
6 760
560

Summa

82 004

23 765

7 800

Göteborg den 25 februari 2021

Torbjörn Holmström

Elisabeth Björk

Ordförande

Vice ordförande

Susanne Aalto

Mats Agervi

Lars Bengtsson

Ingmar Björkman

Gustav Eriksson

Helena Lundberg Nilsson

Dennis Norman

Jean-Marc Orliaguet

Johan Persson

Mari Sundlit Tveit

Paul Welander

Elizabeth Wulcan

Stefan Bengtsson
Rektor och verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 februari 2021
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Chalmers Tekniska Högskola AB,
org.nr 556479-5598
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Chalmers Tekniska
Högskola AB för räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Chalmers Tekniska Högskola ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till Chalmers Tekniska Högskola AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 27 februari 2020
med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA
FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Chalmers
Tekniska Högskola AB för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Chalmers Tekniska Högskola AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 26 februari 2021
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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ÅRSREDOVISNING
STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Styrelsen och verkställande direktör för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola med säte i Göteborg,
org.nr: 855100-5799, avger härmed årsredovisning samt koncernredovisning för verksamhetsåret
1 januari till 31 december 2020

Styrelsearbete
Styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmersstiftelsen)
har det yttersta ansvaret för koncernen, enligt föreskrifter i stiftelselagen och stiftelsens stadgar. Styrelsen bestod 2020 av 10 ledamöter, varav en lärarrepresentant och en studeranderepresentant som utsetts av
sina respektive organisationer samt rektor som är självskriven ledamot
enligt stadgarna. Resterande sju ledamöter, inklusive ordförande, är
utsedda av regeringen.
Stödjande organ till styrelsen finns formerade som utskott, vars uppgift är att bereda underlag för styrelsen, samt i vissa frågor besluta om
hantering. Styrelsen antar årligen arbetsordning och instruktioner för
utskottens arbete. Två utskott har varit aktiva under 2020.
Finansutskottet
Överser Chalmersstiftelsens placeringsverksamhet. Utskottet utvärderar och beslutar om förändringar inom kapitalförvaltningen och hantering av balansräkningen. Utskottet följer också upp efterlevnaden av
finanspolicyn och föreslår vid behov ändringar i denna. Finansutskottet

består av styrelsens ordförande, två styrelseledamöter med för uppdraget
relevant kompetens, adjungerade är Chalmersstiftelsens vd, investeringsansvarig (front office) samt ansvarig för middle-office. Möten hålls
fyra till sex gånger per år men kan vid behov även sammankallas
mellan dessa möten.
Risk- och revisionsutskott
Styrelsens risk- och revisionsutskott har till uppgift att säkerställa
att koncernen har system för intern kontroll och skall övervaka, följa
upp och bereda frågor rörande den interna styrningen och kontrollen.
Utskottet skall stämma av status på risker och säkerhetsfrågor med
internrevisorn, samt följa upp de interna och externa revisorernas
granskningar och utvärdera deras arbete. Risk- och revisionsutskottet består av internrevisionschef, två ledamöter och ordföranden från
Chalmersstiftelsens styrelse, en ledamot från Chalmers styrelse samt
två adjungerade tjänstemän från Stiftelsen och en adjungerad tjänsteman från Chalmers. Möten hålls fyra gånger per år.

CHALMERSSTIFTELSENS STYRELSE 2020
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har följande ledamöter:
UTSEDDA AV REGERINGEN

Johan Malmquist

UTSEDD AV HÖGSKOLANS LÄRARE

Christel Armstrong Darvik

Ledamot

Karin Lundgren

Ordförande

Helene Odenjung

Nicolas Hassbjer

Ledamot

UTSEDD AV CHALMERS STUDENTKÅR

Vice ordförande

M Johan Widerberg

Carl von Rosen

Anita Hansbo

Ledamot

Ledamot

SJÄLVSKRIVEN LEDAMOT

Anders Osberg

Stefan Bengtsson

Ledamot

Rektor och vd
Chalmers tekniska högskola AB

Ledamot

Ledamot
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Förvaltningsberättelse
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmersstiftelsen) är moderstiftelse i koncernen och vars uppgift är att äga Chalmers tekniska
högskola AB (Chalmers). Enligt stiftelseförordnandet kan Chalmersstiftelsen inte avhända sig aktieinnehavet i Chalmers.
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Chalmersstiftelsen bildades den 1 juli 1994 och har till ändamål att
som ensam ägare till Chalmers, verka för att bolaget bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå. Därtill att verka för
att koncernens resurser utnyttjas effektivt för att uppnå ändamålet,
samt att finansiera uppdrag som Chalmersstiftelsen bedömer vara av
värde för verksamheten.
Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för ägaruppdraget. Chalmersstiftelsen är bildad ur avvecklingen av löntagarfonderna och vid
bildandet erhöll Chalmersstiftelsen 1 580 mnkr, varav 900 mnkr är
det bundna stiftelsekapitalet. Genom en god förvaltning av stiftelsekapitalet samt ett effektivt nyttjande av koncernens uppbyggda resurser skapas värden som syftar till att finansiera särskilda strategiska
satsningar (ändamålet) och Chalmersstiftelsens kansli och styrelse.
Avtal med staten
Verksamheten vid Chalmers är delvis finansierad av svenska staten
genom ett långfristigt ramavtal mellan svenska staten, Chalmersstiftelsen och Chalmers som gäller till år 2024. Utöver detta sluter
Chalmers och svenska staten ettåriga avtal som reglerar universitetets
rätt till ersättning, återrapporteringskrav till staten samt uppdrag att
bedriva grundläggande högskoleutbildning, forskarutbildning och
forskning.
Koncernen
Verksamheten inom koncernen består främst av Chalmers som bedriver
utbildning och forskning. Koncernen består av de helägda dotterbolagen
Chalmers tekniska högskola AB, Chalmersfastigheter AB och SSPA
Sweden AB med tillhörande dotterbolag samt intressebolag.
Verksamheter där koncernen är huvudman och utser samtliga
styrelseledamöter är; Stiftelsen Chalmers Innovation och Stiftelsen
Chalmers Industriteknik. Chalmersstiftelsen förvaltar även 63 olika
stiftelser i anknuten förvaltning.
Verksamhet i dotterbolag
Chalmers tekniska högskola AB
bedriver utbildning och forskning samt nyttiggörande av dessa inom
teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Utöver de statligt
finansierade uppdragen bedrivs även forskning med EU finansiering
och i industriella samarbeten, samt i projekt finansierade av stiftelser
och institut. Nyttiggörande av forskning och utbildning sker genom att
stödja forskare i att kommersialisera kunskap som skapas inom
verksamheten. Fortbildning och uppdragsutbildning är ett annat verktyg för att nyttiggöra utbildning och forskning.
Chalmers Professional Education AB
har haft huvudfokus på uppdragsutbildning men även med utrednings och samordnings-uppdrag inriktade på livslångt lärande. Under 2020 har
en starkt vikande efterfråga skett på uppdragsutbildning från industrin.
Detta har medfört att en avveckling av verksamheten kommer att ske
under 2021. Mindre delar som omfattar uppdragsutbildning kommer att
drivas vidare inom Chalmers som en del i det bredare perspektivet kring
livslångt lärande.

Chalmers Ventures AB
ska omsätta kompetens och forskningsresultat till att skapa unika teknik- och kunskapsbaserade tillväxtföretag med goda internationaliseringsmöjligheter. Chalmers Ventures är navet i Chalmers satsning för
att nå internationellt hög klass inom innovation och entreprenörskap.
Verksamheten bedrivs genom fem verksamhetsområden, Startup
camp, Encubation, Tech transfer, Accelerator samt Scale.
Chalmersfastigheter AB
försörjer Chalmers och övriga hyresgäster inom campus med lokaler
och miljöer genom att förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter
samt att hyra in fastigheter och lokaler från andra fastighetsägare.
Chalmers verksamhet är samlad i campusmiljöer på Lindholmen och
Johanneberg i Göteborg samt vid Onsala Rymdobservatorium på Råö.
AB Chalmersska huset
ansvarar för driften av den fastighet som byggdes till privatbostad åt
William Chalmers, vilken stod färdigt 1807. Idag används Chalmersska
huset som mötesplats för akademin och näringslivet genom att facilitera för representation och konferensverksamhet.
SSPA Sweden AB
är ett kunskapsföretag som arbetar med forskning och utveckling i
den maritima branschen. Bolaget har två affärsområden; fartygsutveckling och maritima operationer samt en forskningsanläggning.
Genom medverkan i europeiska och svenska forskningsprogram utvecklar SSPA sin kunskapsbas och den kompetens de kan tillhandahålla till sina kunder. Företaget har genom åren utvecklats till ett välkänt internationellt bolag verksamt inom flera maritima segment.
Verksamhet i intressebolag
AstaZero AB
är världens första fullskaliga oberoende testmiljö för framtida trafiksäkerhet. Anläggningen är beläget utanför Borås. Anläggningen
innehåller olika trafikmiljöer som gör det möjligt att testa avancerade
säkerhetssystem och funktioner i olika trafiksituationer. Detta möjliggör forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem och fungerar som en internationell arena öppen för fordonstillverkare, leverantörer, lagstiftare, universitet och högskolor från hela
världen. Bolaget är delägt av Chalmers tekniska högskola tillsammans
med forskningsinstitutet RISE (majoritetsägare).
Lindholmen Science Park AB
driver en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och
utbildning inom transport, ICT, media och visualisering samt erbjuder
en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och
samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Open Arena Lindholmen är en miljö för att driva samverkansprojekt. Bolaget är delägt av Chalmers tekniska högskola tillsammans
med intressenter från såväl industri som offentlig förvaltning.
Johanneberg Science Park AB
driver en mötesplats, för idé och kunskapsutbyte mellan näringsliv,
akademi och samhälle. Fokusområdena är samhällsbyggnad, energi,
material- & nanoteknik. På Open Arena Johanneberg skapas möjligheten till en bred samverkan där näringsliv, forskare, studenter och konkurrenter möts för att utbyta erfarenheter, få nya idéer och driva innovationsprojekt samt testa lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Bolaget är delägt av Chalmers tekniska högskola tillsammans med intressenter från såväl industri som offentlig förvaltning.
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Sahlgrenska Science Park AB
erbjuder expertkunskap och erfarenhet på en affärsmässig grund, tillsammans med andra life science-aktörer och ett stort nätverk inom
näringslivet. Hållbar hälsa och individen i fokus är ledord för att öka
förutsättningarna för företag, akademi och sjukvård att samarbeta.
Bolaget är delägt av Chalmers tekniska högskola tillsammans med
intressenter från såväl industri som offentlig förvaltning.
Swedish Electric Transport Laboratory AB
bildades under 2018 med målet att bygga upp och driva ett testcenter
för utveckling av batterier och elektrifierade fordon. Testcentret ska
bidra till akademisk forskning och påskynda utvecklingen av framtidens elektrifierade transportmedel. Projektet bygger på samverkan
mellan akademi, institut och industri. Bolaget befinner sig under 2020
i en uppbyggnadsfas. Verksamheten planeras att öppna för kunderna
under 2023. Bolaget är delägt av Chalmersstiftelsen tillsammans med
forskningsinstitutet RISE som är majoritetsägare.
Johanneberg Campusbo AB/KB
äger och utvecklar studentboende på campus Johanneberg i en fastighet
med 479 lägenheter. Bolaget är delägt av Chalmersfastigheter tillsammans med Sjätte AP fonden som är majoritetsägare.
Flowtech International AB
bedriver teknisk konsultverksamhet för beräkning av strömning, motstånd och framdrivningseffekt för flytande konstruktioner, främst
fartyg. Bolaget är delägt av SSPA Sweden tillsammans med grundarna
till bolaget.
Hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrapportering upprättas av dotterbolagen Chalmers tekniska högskola AB och Chalmersfastigheter AB enligt ÅRL 6 kap
§11 och finns på respektive bolags hemsida, www.chalmers.se och
www.chalmersfastigheter.se.
Moderstiftelsen
Chalmersstiftelsens uppgift består i att säkerställa att resurser används optimalt för att uppnå ändamålet. Verksamheten bedrivs inom
tre huvudområden;
• Likviditets- och kapitalförvaltning
• Satsningar och stipendier

Satsningarna skall inte avse ändamål för vilka reguljär finansiering
kan erhållas och samplanering i förhållande till Chalmers övriga uppdrag eftersträvas. Chalmersstiftelsen har beviljat 3,8 mdkr till ändamål vid Chalmers i form av satsningar och ägartillskott mellan åren
1994-2020.
Chalmersstiftelsen beviljar även anslag från 37 stycken gåvomedelsfonder, vilka är erhållna gåvor och donationer med specificerat ändamål.
Chalmersstiftelsen förvaltar 63 stiftelser i anknuten förvaltning vars
huvudsakliga ändamål är att bevilja stipendier och forskningsbidrag till
studerande och anställda vid Chalmers, samt bevilja bidrag till verksamheten som bedrivs vid högskolan. Förvaltat kapital var vid årets
ingång 328 mnkr (298 ) och vid årets utgång 343 mnkr (328).
Koncern- och ägarfrågor
Ägarstyrning i koncernen bedrivs genom fastställd ägarpolicy som reglerar övergripande gemensamma principer för att tydliggöra uppdraget
i koncernen och för att säkerställa en god nivå på kontroll. I policyn
behandlas förutom ägardirektiv för respektive verksamhet även riktlinjer för informationsspridning, samverkan och värnandet av varumärket. Styrelsernas arbete utvärderas årligen enligt en gemensam
modell.
FINANSIELL STÄLLNING, RESULTAT OCH NYCKELTAL
Koncernen
Årets redovisade resultat uppgår till -22 mnkr (118) och eget kapital
uppgår per balansdagen till 3 151 mnkr (3 174).

ÖVERSIKT ÖVER KONCERNENS RESULTAT
Belopp i mnkr

2020

2019

2018

2017

2016

Rörelsens intäkter
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

4 136
– 22
3 151
8 152
3 317

4 131
118
3 174
7 598
3 339

3 975
– 96
3 055
8 440
3 262

3 876
167
3 204
8 125
3 239

3 780
– 136
3 038
8 048
3 246

För koncernens dotterbolag fördelar sig rörelseintäkter respektive resultat efter finansiella poster (koncerninterna transaktioner har ej
eliminerats) enligt följande:

• Koncern- och ägarfrågor.
Likviditets- och kapitalförvaltning
Koncernens likviditet är samlad i en koncernkontostruktur för att
optimera kostnaden för att hålla balanserat utrymme av finansieringsoch rörelsekapital.
Chalmersstiftelsens kapitalförvaltning bedrivs utifrån den koncernövergripande finanspolicyn och består av två delar, en taktisk- och en
strategisk portfölj. Den taktiska portföljen används för att skapa avkastning genom att aktivt allokera risk mellan tillgångsslagen aktier,
räntor och alternativa placeringar. Denna del påverkas direkt av förändringar, i de finansiella marknader som det finns exponering mot.
Den strategiska portföljen inkluderar övriga delar av Chalmerskoncernens balansräkning, såsom långfristig finansiering och kapital allokerat
till Chalmers venture verksamhet. Syftet med dessa investeringar är
främst att säkerställa stabilitet och långsiktighet samt att effektivt nyttja koncernens resurser. Denna del har till viss del påverkan från externa
faktorer, men har en mer begränsad risk då en stor del av villkoren sätts
internt.
Chalmersstiftelsens mål för kapitalförvaltningen är att under rul�lande tio års perioder, i genomsnitt avkasta 3 % plus inflation per år,
beräknat som avkastning på eget kapital efter avräkning av samtliga
kostnader. Ambitionen är att avkastningen ska genereras under kontrollerad risk, genom aktiv allokering och god selektering av placeringar.
Chalmers vision Chalmers för en hållbar framtid ska genomsyra all
verksamhet. Samtliga innehav följer de hållbarhetskrav som finns i finanspolicyn
Satsningar och stipendier
Chalmersstiftelsen har som riktlinje att satsningar ska bidra till kvalitet och förnyelse i Chalmers verksamhet och vara tidsbegränsade.

ÖVERSIKT ÖVER KONCERNENS RÖRELSEINTÄKTER OCH
RESULTAT
Rörelseintäkter

Resultat
efter finansiella
poster

2020

2019

2020

2019

Chalmers tekniska högskola AB 3 999
Chalmers Professional
Education AB
18
Chalmers Ventures AB
33
Chalmersfastigheter AB
590
SSPA Sweden AB
118

3 966

– 81

– 112

32
53
603
116

–7
30
8
6

–3
21
64
2

Belopp i mnkr

Resultatet för Chalmers uppgår efter finansiella poster till -81 (-112)
mnkr. Skillnaden i resultat 2020 jämfört med 2019 utgörs av lägre
upparbetning av fakultetsmedel med 79 mnkr främst på grund av
coronapandemin. Tjänstepensionspremier och avsättning för pensionsåtagande i balansräkningen har ökat kostnaderna, beroende på
ändrad ränta i beräkningsgrunder från Finansinspektionen. Skillnaden i det pensionsrelaterade resultatet mellan år 2020 och 2019 uppgår till -47 mnkr inklusive särskild löneskatt. Vidare har grundutbildningsintäkter ökat dels beroende på särskilda satsningar från
Utbildningsdepartementet under året dels en något högre prestationsgrad av studenterna än tidigare år. Resultatet har även påverkats av
omställningskostnader under året kopplat till arbetet med ekonomi i
balans med -72 mnkr. Utöver detta har övriga externa kostnader
minskat och påverkat resultatet med 42 mnkr främst på grund av
coronapandemin men även av arbetet med ekonomi i balans.
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Investeringar
Koncernens investeringar i materiella tillgångar inklusive pågående
nyanläggningar har under året uppgått till 225 mnkr (156) exklusive
finansiell leasing. Därav utgör byggnader och mark 94 mnkr (56) samt
maskiner och inventarier 131 mnkr (100).

risker är huvudsakligen kopplade till volatilitet och omvärderingar i
finansiella marknader såsom, marknadsrisk, kreditrisk och valutarisk.
Koncernens finanspolicy anger ramar för hur tillgångar och skulder
skall exponeras mot marknaden och därigenom med vilken riskprofil
kapitalförvaltningen i Chalmersstiftelsen ska bedrivas.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens likvida medel uppgår vid årets slut till 1 118 mnkr (559).
Koncernens balanslikviditet uppgår till 68 % (55) och soliditeten uppgår till 39 % (42).

• Marknadsrisk
Chalmersstiftelsens kapitalförvaltning delas upp i tre olika tillgångsslag; aktier, räntor och alternativa placeringar. Enligt koncernens finanspolicy är neutral fördelning mellan dessa tillgångsslag 40 % aktier
och 60 % räntor. Chalmersstiftelsens totala placeringsportfölj uppgår
till 2 737 mnkr (2 547), fördelat mellan 21,8 % (17,1) aktierelaterade
placeringar och 78,2 % (82,9) ränteplaceringar.
Risknivån hanteras genom begränsningar av hur stora värden som
får allokeras till respektive tillgångsslag och uppföljning görs genom
ett kombinerat riskmått där avsikten är att spegla den taktiska portföljens kombinerade risk.
Riskmåtten tar hänsyn till den taktiska portföljens aktuella positionering och beräknas både enskilt och inklusive korrelationen mellan riskerna. Korrelationsberäkningarna är utifrån Finansinspektionens antagande och utgår från vilken av riskerna som är den utlösande faktorn.
Den största risken i portföljen är aktierisken inklusive korrelation
med kreditrisk och ränterisk, vilket per 31 december motsvarar 35
mnkr (28) och -1,5 % (-1,2) av Chalmersstiftelsens egna kapital.

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
701 mnkr (-42) och totalt kassaflöde uppgick till 558 mnkr (-368).
Moderstiftelsen
Årets resultat uppgår till 130 mnkr (264), resultatet exklusive gåvomedelfondernas intäkter och kostnader uppgår till 126 mnkr (254).
Trots pandemin har kapitalförvaltningen generat ett bra resultat.
Eget kapital 2 272 mnkr (2 268) består av bundet eget kapital 900
mnkr (900) och fritt eget kapital 1 371 mnkr (1 368). Chalmersstiftelsens beviljade anslag minskar eget kapital med 126 mnkr (113) och
erhållna donationer ökar eget kapital med 0 mnkr (3), en nettoförändring om 126 mnkr (154).

FLERÅRSÖVERSIKT
Belopp i mnkr

2020

2019

2018

2017

2016

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

130
4
– 126
–3
2 272
71
5 292

264
10
– 113
–5
2 268
70
4 963

–1
3
– 141
– 57
2 115
62
4 864

203
12
– 88
–9
2 257
121
4 820

137
7
– 87
–8
2 139
115
4 690

Kapitalförvaltningen sker genom samförvaltning av samtliga tillgångar och resultatet fördelas efter respektive enhets andel, baserat på eget
kapital. Resultatet av kapitalförvaltningen för Chalmersstiftelsen uppgår till 145 mnkr (324) före kostnader och beviljade anslag. Kostnader
består av förvaltnings- och administrationskostnader. Resultatet för
Chalmersstiftelsens kapitalförvaltning motsvarar en avkastning på
eget kapital om 5,7 % (12,4). För perioden 2011 - 2020 blir den årliga
avkastningen 7,1 % och det jämförbara målet för samma period är 4,0 %
(3 % plus årlig inflation). Chalmersstiftelsens värdepappersinnehav
för samförvaltningen kan beställas från Chalmersstiftelsens kansli.
Kostnader
Kostnaderna för Chalmersstiftelsens verksamhet består i huvudsak av
personalkostnader och externa förvaltningskostnader. Personalkostnader uppgår till 13,2 mnkr (12,0).
Skatt
Chalmersstiftelsens ändamål är allmännyttigt och Chalmersstiftelsen
uppfyller även i övrigt kraven för inskränkt skattskyldighet.
RISKER
Koncernen
Risker inom koncernen hänförs främst till de operativa risker i
Chalmersstiftelsen som är relaterat till de finansiella riskerna inom
kapitalförvaltningen i den taktiska portföljen. De finansiella riskerna
kontrolleras och följs upp enligt den koncernövergripande
finanspolicyn. För dotterbolagen hänförs riskerna främst till
verksamhetsrisker och huvudsakligen till att erhålla finansiering till
respektive verksamhet.
Finansiella risker
Koncernen är utsatt för finansiella risker, speciellt inom kapitalförvaltningen som kan leda till fluktuationer i resultat och kassaflöde. Dessa

CHALMERSSTIFTELSENS FEM STÖRSTA INNEHAV (MNKR)
OCH ANDEL AV TILLGÅNGSSLAGET (FONDINNEHAVENS
PLACERINGAR INKL)
Aktieplaceringar via
fondernas innehav

Telia
Tencent Holding
Atlas Copco
Investor
Alibaba Group
Holding

%

Ränteplaceringar

17
15
14
12

2,6
2,2
2,1
1,9

Länsförsäkringar
Bank
Willhem
Hemsö Fastighet
Swedavia

10

1,6

Vasakronan

%
127
117
116
101

6,1
5,6
5,6
4,9

59

2,9

• Marknadsrisk, aktier
Kursrisken i aktierelaterade placeringar per 31 december uppgår till
en resultatpåverkan om -58 mnkr (-44) vid en momentan kursnedgång
på 10 % i samtliga exponerade aktiemarknader, vilket motsvarar -2,6 %
(-1,9) av Chalmersstiftelsens egna kapital.
• Marknadsrisk, räntor
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån skall påverka
koncernens resultat. Koncernens ränterisk avser främst placeringar i
räntebärande värdepapper, extern finansiering och pensionsskuldens
exponering för förändringar i räntenivåer. Risken hanteras till viss del
med matchning mellan tillgångar och skulder, men framförallt genom
förvaltningsbeslut och aktiv likviditetshantering inom ramen för koncernens finanspolicy.
Ränterisken i ränteplaceringar per 31 december uppgår till en resultatpåverkan om -3,9 mnkr (-3,4) vid en ränteuppgång på en procentenhet i samtliga löptider på räntemarknaden, vilket motsvarar 0,2 %
(0,1) av Chalmersstiftelsens egna kapital.
Chalmersstiftelsens ränteplaceringar skall ha en genomsnittlig
återstående löptid (räntebindning) som ligger inom finanspolicyns
ramar och låg vid utgången av 2020 på 0,6 år (0,2).
Förfallostrukturen för de räntebärande placeringarna i ränteportföljen mäts genom kreditduration, som vid årets slut uppgick till ett
genomsnitt av 2,9 år.
• Marknadsrisk, övrigt
Utöver ovanstående aktie- och ränteplaceringar har Chalmersstiftelsen
exponering mot Chalmers Ventures genom kapitalandelslån samt noterade och onoterade innehav i bolag sprungna ur Chalmers verksamhet.
Totalt uppgår dessa innehav till 322 mnkr (229 mnkr). Värdeförändringen i dessa bolag är relaterade till både likviditets- och marknadsrisk
eftersom de är svårare att avyttra utan att det påverkar prissättningen.
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• Kreditrisk
I koncernen uppkommer olika former av kreditrisker. Koncernens kreditrisker är i första hand knutna till placeringar i kreditinstrument inom
kapitalförvaltningen, men kan också bestå i att en kommersiell motpart
inte infriar ett betalningsåtagande. Risken för kundförluster inom pågående forskningsprojekt och kundfordringar hanteras genom bevakning
av kundreskontran / kundfordringar och dialog med finansiärerna. Risken för motpartsrisker i pågående projekt bedöms sammantaget vara låg
med hänsyn till att huvuddelen av finansieringen kommer från offentliga
organisationer.
Kreditrisken i kapitalförvaltningen begränsas genom finanspolicyn,
som anger ramar för den risk som får tas mot enskilda emittenter och
grupper av emittenter inom samma sektor, där krav ställs på specificerat
kreditbetyg och begränsning av placeringsbelopp per emittent. Samtliga
exponeringar ligger väl inom de limiter som finns uppsatta i policyn.
• Valutarisk
Merparten av koncernens verksamhet bedrivs i Sverige och i svenska
kronor. Inköp av utrustning sker återkommande på en internationell
marknad, med anskaffningsutgifter i utländsk valuta, främst i Euro.
Koncernen följer löpande exponeringen som hanteras i enlighet med
finanspolicy.
Av de tillgångar och skulder som finns i balansräkningen är det främst
placeringar inom aktier som bär valutaexponering. Den uppkomna valutaexponeringen är ett aktivt beslut inom kapitalförvaltningen och är i
egentlig mening en del av marknadsrisken. Av samtliga placeringar som
är exponerade mot de finansiella marknaderna bär 8 % (8) valutaexponering, vilken uppkommer genom placeringar i internationella aktier.
Valutarisken i absoluta tal ger, vid en momentan förstärkning på 10 %
av SEK mot alla övriga valutor, en resultatpåverkan om -23 mnkr (-20).
Verksamhetsrisker
Chalmers arbetar utifrån målbilder som driver utbildning, forskning, nyttiggörande och den interna miljön mot visionen Chalmers – för en hållbar
framtid. Riskanalysen för 2020 presenterades för styrelsen i februari med
risker som: Inlåsningseffekter i finansieringssystemet, Operationella risker i nyttiggörande och samverkansintensiva miljöer, Verksamheten
lyckas inte enas om en gemensam målbild för universitetet och Ett ändrat
politiskt landskap samt försämrade statsfinanser kan leda till stora omprioriteringar. Under våren har riskanalysen varit föremål för justeringar
till följd av coronapandemin. Nedan följer en kortfattad beskrivning av
de risker som har fått omedelbar prioritet samt hur ledningen har arbetat
för att begränsa dessa.
• Ekonomi
Det finns en risk att den globala ekonomiska situationen i samband
med coronapandemin får negativa konsekvenser för Chalmers kopplat
till forskningsfinansiärer, privata som statliga. Chalmers åtar sig ett utökat utbildningsuppdrag som svar på pandemin. Samtidigt genomför
Chalmers ett omfattande arbete avseende strukturella resultatförbättrande åtgärder. I den komplexa organisation som Chalmers är kan beslut och åtgärder inom ett område påverka verksamheten i flera led,
därför blir förmågan till prioritering och beslut kritisk. Det är en ständigt pågående hantering att balansera olika verksamhetsområden och
insatser mot varandra och det görs bland annat genom utveckling av en
tydligare prioriteringsarena.
• Arbetsmiljö för studenter och anställda
Arbetsmiljöundersökningar visar att många upplever en miljö präglad
av stress där arbetstiden för forskare och lärare är fragmenterad och
där studenter inte har tillräcklig tid för återhämtning. En stor del av
verksamheten drivs fortsatt på distans, där Chalmers medarbetare har
axlat ett stort ansvar. Medarbetare och studenter jobbar/studerar hemifrån i stor utsträckning och kontakten mellan chef och medarbetare,
lärare och student försvåras. Snabba beslut och anpassningar har varit
nödvändiga då situationen hela tiden förändrats. Detta ökar risken för
psykisk ohälsa och oro. Medarbetarna möter även osäkerheten inför
vilka effekter besparingskraven som Chalmers måste hantera. Särskilda insatser har gjorts för att stötta i omställningen och i kontinuerlig
samverkan med företags- och studenthälsovård.

• Varumärket
Chalmers varumärke är mycket starkt. Risken finns att det används och
därmed legitimerar något som inte är i enlighet med Chalmers vision och
värderingar. De utmaningar som Chalmers nu står inför med hanteringen
av coronapandemin och arbetet med ekonomi i balans kan öka risken för
negativ påverkan av varumärket Chalmers. Det skulle kunna påverka
Chalmers attraktionskraft som universitet för forskning och utbildning
samt andra samarbeten. Tydlighet och transparens i kommunikation blir
viktigt och att pågående kriser hanteras korrekt.
• Förändrade förutsättningar från politiskt håll
Det politiska läget i Sverige väcker oro, främst i form av risken att universitetens kärnvärden hotas genom gradvisa inskränkningar och ökad
detaljstyrning. Konsekvenserna kan bli kännbara till följd av beslut
som påverkar anslagen till Chalmers och till de forskningsfinansiärer
som Chalmers är beroende av. Det finns risk för att coronapandemin
samt arbetet med att nå ekonomi i balans kan orsaka såväl över- som
underkapacitet inom Chalmers olika verksamheter. Balansen mellan
forskning och utbildning förskjuts genom att staten skjuter till medel
inom livslångt lärande samt ökar antalet utbildningsplatser. Detta är
något som kan påverka finansieringen av verksamheten och fördelningen mellan forskning, utbildning och nyttiggörande riskerar skapa obalans utifrån resursbehov och tillgängliga kompetenser.
• Krishantering/ledning
Under den pågående pandemin finns risk för att de åtgärder och rekommendationer som utgår från krisledningen inte efterlevs av dem
som vistas på campus. De som är beroende av att vistas på campus
kommer möjligen inte ha en säker miljö att vistas i och kan på så vis
drabbas. Ambitionen är att verksamheten ska fortgå och svårigheter
kan uppstå i att vidta rätt åtgärder för att den verksamhet som måste
bedrivas ska kunna genomföras. Det finns en risk att rekommendationerna kan blir för rigorösa och begränsande. En balansgång krävs för
att minimera påverkan på studenter, medarbetare och verksamheten i
stort. Som ett led i åtgärderna mobiliserades Chalmers centrala krisledningsgrupp under våren.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Koncernen
Chalmers
Ett omfattande arbete inleddes våren 2020 för att förbättra Chalmers
resultat ur ett strukturellt perspektiv till följd av de ökande pensionskostnaderna. Målet är en ekonomi i balans, d.v.s. lägst ett strukturellt
nollresultat, för räkenskapsåret 2022. Arbetet bedrivs i fyra arbetspaket, med såväl besparingsåtgärder som andra resultatförbättrande åtgärder, inom forsknings-, utbildnings- och stödverksamhet. Åtgärderna innebär bland annat en minskning av Chalmers personalstyrka.
Resultatet 2020 har belastats med 72 mnkr för omställningsutgifter i
form av kostnader för arbetsbefriad personal i samband med frivilliga
avslut av anställningar.
Söktrycket till Chalmers utbildningar ökade under 2020. Antalet
nyantagna avgiftsstudenter är marginellt lägre till antalet jämfört med
2019 som var det högsta antalet på Chalmers sedan införandet av avgifter. Jämfört med hösten 2019 är minskningen 2 %. Inom Regeringens särskilda satsningarna från Utbildningsdepartementet med anledning av coronapandemin uppgick antalet helårsstudenter till 235.
Antalet helårsstudenter (inklusive avgiftsfinansierade studenter) uppgick 2020 till 10 203 (9 744) medan helårsprestationer uppgick till 9 235
(8 629). Utfallet av helårsstudenter och helårsprestationer 2020 innebär en viss överproduktion i relation till takbeloppet. Av de 91 mnkr
Chalmers hade som ingående samlat anslagssparande vid ingången till
2020 används 1 mnkr kopplat till 2020 års överproduktion. Utgående
sparat anslag uppgår till 90 mnkr.
Övriga dotterbolag
För SSPA Sweden AB är den maritima marknaden fortsatt svag och
den har även drabbats av coronapandemin. Osäkerheten var ändå betydande under året men bolaget har trots detta lyckats hålla order och
intäkter i nivå med budget på helhetsnivå. Orderingången har varit
ojämn mellan olika avdelningar vilket har inneburit en obalans i personalbemanning. Företaget har nyttjat permitteringsstöd samt även
genomfört neddragningar inom vissa arbetsgrupper.
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Chalmers Professional Education AB har utbildat yrkesverksamma
deltagare i öppna kurser och företagsinterna program. Den pågående
coronapandemin har medfört en starkt vikande efterfrågan på uppdragsutbildning från industrin varför ägaren beslutat att avveckla verksamheten i bolaget. Avvecklingen pågår och slutförs i början av 2021.
Chalmers Ventures AB har under 2020 stöttat och värdeutvecklat 90
bolag samt 68 projekt genom Chalmers Ventures program och processer.
Chalmers Ventures portföljvärde vid årets slut uppgår till 253 mnkr som
avser 80 portföljbolag. Under året har en ny Vd för verksamheten tillträtt. Under fjolåret rankades Chalmers Ventures som bäst i Norden
och en av de 10 bästa i världen bland universitetsinkubatorer på UBI
Globals lista (publiceras vartannat år). Chalmers Venture fick även utmärkelsen ”Most Promising – Women Founders” för en mer jämställd
startup scen och relativt sett stor andel kvinnliga grundare.
Chalmersfastigheter AB har under 2020 haft ett stort fokus på att
förverkliga den framtagna campusplanen och uppnå synliga resultat i
campusmiljön. Campusplanen är ett verktyg för att kunna skapa och
vidmakthålla de attraktiva och hållbara campusmiljöer som bidar till
Chalmers attraktionskraft gentemot studenter och anställda. Under
året har utveckling skett av Chalmers E-village som är ett kvarter och
arena inom Vasa området med inriktning på entreprenörskap där
världsledande forskare, studenter, innovativa uppstarts-och tillväxtbolag tillsammans med andra aktörer från näringslivet och redan etablerade hyresgäster kommer att kunna dela idéer, utbyta kunskap och
samverka.
På Råö genomförs förstudier för att bygga om verksamhetens två
huvudbyggnader. Ambitionen är att skapa en mötesplats för alla verksamheter på Råö.
Under året har även arbete påbörjats tillsammans med Chalmers
om att förtydliga Chalmers profil och närvaro på Lindholmen där
Chalmersfastigheter medverkar med Stadsbyggnads-kontorets arbete
och planprogram på Lindholmen.

Genie – Gender Initiative for Excellence, 27 mnkr förbrukat 2020
(8 mnkr 2019). Satsningen syftar till konkreta förändringar i kultur,
system och processer, samt rekryteringar av toppforskare för att
uppnå en jämn könsbalans inom fakulteten. I likhet med andra
tekniska universitet har Chalmers en mycket låg andel kvinnor i
fakulteten. Forskning visar emellertid att en jämnare könsbalans
leder till ökad vetenskaplig framgång och bättre arbetsmiljö, både för
män och kvinnor. Som en strategi för att höja Chalmers excellens
satsar Chalmers på att öka andelen kvinnor i fakulteten och skapa en
mer jämställd miljö.
Tracks – lärande och lärarmiljöer, 5 mnkr förbrukat 2020 (19 mnkr
2019). Tracks innebär att Chalmers utbildningar ska utvecklas så att
studenterna får möjlighet att välja mer flexibla och utmaningsdrivna
kurser där studenter från helt olika program möts. Projektet innebär
samtidigt en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer och
utvecklandet av dem kommer att bli en viktig del av projektet. För att
tillgodose Tracks-kursernas behov ska Chalmers skapa framstående
moderna arbetsmiljöer där den fysiska och den digitala lärandemiljön
kompletterar varandra och studenterna har tillgång till både formella
och informella lärandemiljöer.

Moderstiftelsen
Under året har en omorganisation skett på Stiftelsen i syfte att stärka
vissa kompetensområden och kapaciteten till strategiskt arbete. Den
nya organisationen har huvudfokus på kapitalförvaltning och utveckling av Chalmerskoncernen som en stiftelsehögskola. En ny Vd tillträdde i slutet av sommaren.
Resultatet för kapitalförvaltningen på Chalmersstiftelsen uppgår
till 148 mnkr (279).
Förändringen av resultatet inom kapitalförvaltningen beror främst
på värdeförändringen i aktieinnehav. Kapitalförvaltningens aktieallokering noterade sin topp i slutet på februari och var då ca 38 % för
att sedan minska ner mot 0 % under våren. Under hösten ökade aktieexponeringen återigen och var vid årets utgång 17 %.
Under året har det långsiktiga satsningsarbetet som initierades
2017 med sikte på Chalmers 200 års jubileum år 2029 fortsatt. Syftet
är att med hjälp av mer resurser stärka befintliga områden inom Chalmers eller bygga nya, samt att skapa attraktion och högre kvalitet.
Fokus ska vara på att stärka Chalmers varumärke ytterligare både
nationellt och internationellt mot studenter, anställda och externa
parter både inom och utanför akademin.
Chalmersstiftelsen har under året fullföljt sitt ändamål genom att finansiera satsningar till Chalmers utifrån kriterierna kvalitet och förnyelse.

• Excellenssatsning på unga forskare, 9 mnkr (9)
Grundläggande vetenskaper och de tre styrkeområden (Life Science,
Informations- och kommunikationsteknik samt Samhällsbyggnad)
som saknar statliga strategiska fakultetsmedel stöds med stiftelsemedel för forskarassistenter. Chalmersstiftelsens satsning sker i tre delprojekt och fem forskarassistenter anställs i varje omgång.

Chalmersstiftelsens satsningar
Under verksamhetsåret har Chalmersstiftelsen finansierat riktade
satsningar till Chalmers med 123 mnkr (108).
Satsningarna kan sammanfattas i följande områden:
• Långsiktiga strategiska satsningar
Chalmersstiftelsen har fattat beslut om långsiktiga strategiska satsningar som skall positionera Chalmers med högsta kvalitet internationellt inom valda områden, på 10 till 15 års sikt. Hittills har tre stycken
områden fattats beslut om: artificiell intelligens (Chair), jämställdhet
(Genie) samt lärande och lärandemiljöer (Tracks).
Chair – Chalmers Centre in Artificial intelligence, 30 mnkr förbrukat 2020 (19 mnkr 2019). Chalmers storsatsning inom AI för att skapa
ett center inom grundläggande och tillämpad forskning, samarbeten
med industrin, integrera Chalmers med nationella och internationella
AI initiativ, skapa utbildningsaktiviteter samt uppmuntra till innovation och kommersialisering inom området.

Riktade satsningar
Chalmersstiftelsens riktade satsningar syftar till ökad kvalitet, förnyelse
och attraktivitet i högskolans verksamhet. Satsningarna skall snabbare
och mer offensivt, än vad som annars vore möjligt, föra Chalmers framåt
inom aktivt valda och definierade utvecklingsområden.
• Kvantteknologi, 8 mnkr (12)
Ett projekt inom kvantteknologi för att inom tio år ha skapat en kvantdator. Projektet leds av Professor Per Delsing och ingår i KAWs nationella kvantteknologisatsning. Ett center med tio heltidsforskare inom
området skapas på Chalmers.

• Excellenssatsning på rekrytering av seniora forskare, 17 mnkr (21)
Rekrytering av välrenommerade seniora forskare för att förstärka befintliga forskningsområden, eller bygga upp nya. Chalmersstiftelsens
stöd består i delfinansiering av forskarens lön, uppbyggnad av laboratorium och forskargrupp över en tre- till femårs period.
Microwave imaging, Paul Meaney, 3 mnkr (3)
Kemisk modifiering av grafen, Xiaoyan Zhang 4 mnkr (4)
Food & Health, Rikard Landgren, 1 mnkr (3)
Radioastronomi, Jonathan Tan, 1 mnkr (1)
Flaggskeppet Grafen, Vincenzo Palermo, 3 mnkr (3)
Entreprenörskap och digitalisering, Robin Teigland, 3 mnkr (3)
Aero-och hydrodynamik, 2 mnkr (1)
• Processteknik – vitalisering, 7 mnkr (7)
Satsningen skall kraftigt vitalisera den processtekniska forskningen
på Chalmers genom att finansiera två forskarassistenter och en doktorand inom tre strategiska delområden samt ett avancerat MRI-instrument (Magnetic Resonance Imaging).
• Center for advanced neutron and X-ray scattering techniques,
4 mnkr (4)
Uppbyggnad av en permanent forskargrupp på plats vid MAX IV och
ESS i Lund. Chalmers kommer med satsningen att vara en aktiv part
vid anläggningarna.
• Wallenberg Wood Science Center 2.0, 4 mnkr (3)
Centret utforskar möjligheter att skapa högteknologiska material från
trä, bortom den traditionella cellulosafibern. Satsningen involverar
fem institutioner inom Chalmers.
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• Utveckling av teknikparkerna, 6 mnkr (6)
Johanneberg, Lindholmen och Sahlgrenska Science Parks erhåller
stöd för att bedriva och utveckla sin gränsöverskridande verksamhet
mellan akademi, industri och samhälle.
• Övriga satsningar, 6 mnkr (11)
Satsningar som är mindre till storleken och som skapar tempo och effekt
i organisationen. Dessa medel har bland annat gått till finansiering av
doktorander inom det nya forskningsfältet Arkitektur och teknik.
Gåvomedel
Från Chalmersstiftelsens gåvomedelsfonder har totalt 3 mnkr (5)
finansierat bidrag till verksamheter i Chalmerssfären och stipendier.
Sammanställning
Totalt har Chalmersstiftelsen och gåvomedelsfonder delat ut 126 mnkr
(113) under året, vilket motsvarar 227 % (278) av föregående års utdelningsbara medel. De utdelningsbara medlen består av aktieutdelningar
plus ränteintäkter efter avdrag för förvaltningskostnader.
För femårsperioden 2016 till 2020 uppgår de verkställda utdelningarna till 186 % (145) av årens utdelningsbara medel.
Erhållna donationer
Chalmersstiftelsen har under året erhållit gåvor och donationer uppgående till 2,5 mnkr (5,5).
Stiftelser med anknuten förvaltning till Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Stiftelserna har 2020 totalt delat ut 5,8 mnkr (7,9) till ändamål vid
Chalmers. Stipendier och bidrag under året som särskilt kan lyftas
fram är 1,6 mnkr (2,2) som ges till studenter med gott studieresultat
och god studietakt vid Chalmers under benämningen ”Donationsstipendierna”. Från Stiftelsen Chalmerska innovationsfonden har 2,0
mnkr (2,0) delats ut, där medlen bland annat går till en professur inom
innovationsteknik vid Chalmers, samt forskare och doktorander
knutna till denna. Under året har även 0,6 mnkr (0,7) delats ut som
stöd till unga forskare, framförallt till konferenser och forskningsresor, från Stiftelsen Chalmersska forskningsfonden som bildades 1929
vid Chalmers hundraårsjubileum. Stiftelsen Joakim Hedencronas
minnesfond ingår sedan 2020 i Chalmers samförvaltning av anknutna
stiftelser, tidigare hanterades förvaltningen av stiftelsen självt.
FRAMTIDA UTVECKLING
Koncernen
Chalmers forskningsverksamhet bedöms vara fortsatt framgångsrik
med god utdelning på ansökningar till externa finansiärer. Bredden i
forskningen gör att den finansiella risken är spridd. Det finns möjligheter att successivt öka andra typer av forskningsfinansiering än de
som dominerar idag.
De senaste forskningspropositionerna beskriver i många avseenden ett universitet som arbetar på det sätt som Chalmers redan gör,
inte minst genom styrkeområdena. Chalmers pågående arbete med ny
fakultetsmodell, systematiskt arbete med nyttiggörandeprocesser och
rekrytering av forskarassistenter i internationell utlysning är några
exempel där Chalmers arbete ligger väl i linje med flera huvuddrag i
forskningspropositionen.
Ett fortsatt utmanande område för forskningens förutsättningar är
att lärosätena förväntas ta ett större ansvar för finansiering av forskningsinfrastrukturer. En omfördelning av ekonomiska resurser från
exempelvis personalkostnader till kostnader för att bygga och driva
infrastruktur förväntas de kommande åren.
Samfinansiering av forskningsprojekt med fakultetsmedel är idag en
förutsättning, då Chalmers externa finansiärer förutsätter samfinansiering av indirekta kostnader. Till detta kommer trenden hos externa finansiärer med krav på medfinansiering av direkta kostnader, något
som Chalmers behöver hantera på övergripande nivå. Balansen mellan
basfinansiering och externa bidrag för forskning utgör en risk.
Chalmers har utökat antalet utbildningsplatser på nybörjarprogram
både 2018 och 2020. Hösten 2020 startade även två nya civilingenjörsprogram, Medicinteknik och Globala system. Följdeffekter av dessa
utökningar följer med in i 2021 och får än mer effekt avseende utbildningsvolym än tidigare år. Regeringen beslutade även under 2020 om
extra satsningar inom utbildningen med anledning av coronapandemin. För Chalmers del avsåg dessa satsningar sommarkurser,

behörighetsgivande utbildningar där Chalmers startade tekniskt
basår på distans, utbyggnad av bristyrkesutbildningar samt livslångt
lärande där Chalmers erbjöd fristående kurser hösten 2020. Dessa
satsningar fortsätter under 2021 vilket ytterligare kommer att påverka
utbildningsvolymen.
Hösten 2020 hade Chalmers en liten minskning av antalet nya avgiftsskyldiga studenter jämfört med 2019, det år med flest nya betalande studenter sedan starten 2011. Inför 2021 finns fortsatt osäkerhet
kring hur nuvarande undervisningsformer till följd av coronapandemin
kommer påverka de avgiftsskyldiga studenternas intresse för att fortsätta studierna.
Under 2021 bedöms Chalmers uppvisa ett positivt resultat. Förutom
effekter av genomförda och planerade aktiviteter inom arbetet med att
nå ekonomi i balans 2022 förväntas coronapandemin leda till fortsatt
låga kostnader för resor, möten och liknande under åtminstone delar av
2021. De senaste räkenskapsåren har tyngts av betydande ekonomiska
underskott, främst till följd av högre pensionskostnader. De kommande
åren förväntas det nuvarande låga ränteläget bestå, vilket bidrar till ökande sparpremier kopplade till förmånsbestämda pensioner. Till följd
av förändrade livslängdsantaganden i Finansinspektionens tryggandegrunder förväntas dock en väsentlig minskning av den i balansräkningen redovisade pensionsavsättningen under 2021.
Förutom känsligheten för pensionskostnadernas utveckling finns en
osäkerhet som beror dels på hur regeringen ser på satsningar inom
forskningen (inte minst avseende finansiering av forskningsinfrastrukturer), dels på fortsatt hög konkurrens om externa medel.
Moderstiftelsen
Chalmersstiftelsen kommer under de närmsta åren att jobba med utveckling av Chalmers som en stiftelsehögskola. Fokus kommer ligga på
strategiskt arbete med ägarstyrning. Målsättning är att stärka Chalmers
kapacitet att genomföra forskning och utbildning av högsta kvalitet och
samtidigt samverka med det omgivande samhället genom ett effektivt
nyttiggörande. Stiftelseformen tillåter kombinationer av akademisk och
kommersiell verksamhet. Detta gör det möjligt för Chalmers att som
teknisk högskola inta en unik position i relation till industri och övriga
samhället.
Huvuduppgiften för kapitalförvaltningen kommer vara att finansiera
de långsiktiga strategiska satsningarna. Förutom det överskott som
placeringsverksamheten genererar ska övriga tillgängliga resurser i
koncernen fortsatt utvärderas. Målet med satsningarna är att höja nivån
på Chalmers forskning och utbildning.
MILJÖINFORMATION
Chalmers verksamhet är anmälningspliktig enligt 9 kap i Miljöbalken
(Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Chalmers verksamhet är anmälningspliktig enligt 25 kap 1§ Miljöprövningsförordningen 2013:251
för kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
större än 5 000 kvadratmeter. Chalmers
•	har tillstånd från Arbetsmiljöverket att använda vissa tillståndspliktiga ämnen enligt AFS 2011:19 och från Läkemedelsverket för kontrollerade ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning
EU 2018/729.
• 	har tillstånd för hantering av brandfarliga varor från Räddningstjänsten enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS 2013:3.
• 	har tillstånd att bedriva verksamhet med joniserande strålning från
Strålsäkerhetsmyndigheten enligt Strålskyddslagen SFS 2018:1424
och har tillstånd från Statens kärnkraftsinspektion att bearbeta kärnämnen enligt 3 § i lagen om kärnteknisk verksamhet SFS 1984:3.
• 	bedriver anmälningspliktig verksamhet med genetiskt modifierade
mikroorganismer (GMM) enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:2 och är anmälningspliktig enligt AFS 2018:4 avseende användning av mikrobiologiska smittämnen.
•	bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt 9 § i Miljöbalken med
provbänkar för motorer i förbränningslaboratorium.
REVISION
För Chalmersstiftelsen och koncernen har styrelsen utsett revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) som revisorer.
Koncernen och Moderstiftelsens resultat och ställning per 31
december 2020 framgår av följande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkning (tkr)
KONCERNEN

MODERSTIFTELSEN
Not

2020

2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2, 3

Summa intäkter

4 089 160

4 086 322

47 068

44 941

4 136 228

4 131 263

Rörelsens kostnader
Personalkostnader

5 – 2 906 211 – 2 720 905

Lokalkostnader

6

– 228 628

Övriga externa kostnader

7

– 829 146 – 1 030 033

8, 9, 10

Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

– 214 100

– 2 626

– 2 034

– 60 044

12

Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgång
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

– 238 721

– 69 104

Resultat från andelar i intresseföretag

Skatt

– 224 235

– 4 205 332 – 4 191 307

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar

2020

2019

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter

Avskrivningar

Not

13

Erhållna gåvor och donationer

4

697

2 451

Aktieutdelning

12

21 374

5 091

Ränteintäkter

12

59 070

53 612

Resultat fr värdepapper som är
anläggningstillgång

12

68 043

220 758

918

720

150 102

282 632

Övriga intäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader

5

– 13 215

– 12 049

Lokalkostnader

6

– 1 192

– 1 431

– 2 987

– 2 788

7

– 1 571

– 1 728

9, 10

– 752

– 765

12

– 241

– 100

Summa kostnader

– 19 958

– 18 861

Resultat efter finansiella poster

130 144

263 771

– 21

– 21

130 124

263 750

Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader

– 617

5 368

121 110

247 257

2 468

8 981

– 63 250

– 68 590

Skatt

– 9 393

132 972

Årets resultat

– 12 649

– 15 365

– 22 042

117 607

13
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Balansräkning (tkr)
KONCERNEN
Not

2020-12-31

2019-12-31

Not

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital
Stiftelsekapital

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

8

Summa immateriella
anläggningstillgångar

50

935

50

935

9

2 588 678

2 579 423

Maskiner och inventarier

10

623 130

641 801

Pågående nyanläggningar

11

47 620

50 984

3 259 428

3 272 208

Summa materiella anläggningstillgångar

900 000

900 000

Övrigt eget kapital inkl. årets resultat

2 251 326

2 274 405

Summa eget kapital

3 151 326

3 174 405

Avsättningar för pensioner

21

1 115 617

1 054 136

Avsättningar för uppskjutna skatter

13

154 785

141 582

Övriga avsättningar

22

43 109

36 906

1 313 511

1 232 624

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

Finansiella anläggningstillgångar

Skulder till kreditinstitut

614 899

615 151

Övriga långfristiga skulder

80 601

73 758

Summa långfristiga skulder

695 500

688 909

133 006

146 933

Andelar i intresseföretag

15

105 493

99 024

Långfristiga räntebärande placeringar

16

1 793 544

2 109 787

Aktier och aktierelaterade placeringar

17

807 191

511 354

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18

259 867

226 938

4 842

3 675

6 120

3 389

2 977 057

2 954 167

Övriga skulder

6 236 535

6 227 310

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Uppskjuten skattefordran

13

Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager

256

304

Summa varulager

256

304

Kundfordringar

70 195

97 004

Skattefordringar

95 359

74 481

Övriga fordringar

76 777

100 491

554 910

539 106

797 241

811 082

Kassa och bank

1 117 684

559 237

Summa omsättningstillgångar

1 915 181

1 370 623

SUMMA TILLGÅNGAR

8 151 716

7 597 933

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

2019-12-31

Avsättningar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

2020-12-31

20

23

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till intressebolag

325

0

1 029 273

725 564

1 828 775

1 629 498

Summa kortfristiga skulder

2 991 379

2 501 995

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

8 151 716

7 597 933

26
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Balansräkning (tkr)
MODERSTIFTELSEN
Not

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Stiftelsekapital

900 000

900 000

Summa bundet eget kapital

900 000

900 000

71 346

70 262

Övrigt eget kapital inkl. årets resultat

1 300 621

1 298 126

Summa fritt eget kapital

1 371 967

1 368 388

2 271 967

2 268 388

2 586

2 517

2019-12-31

Not

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier

Bundet eget kapital
9

6 930

7 391

10

114

779

7 044

8 170

Summa materiella anläggningstillgångar

Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

14

202 100

202 100

Andelar i intresseföretag

15

200

0

Långfristiga räntebärande placeringar

16

1 793 545

2 109 787

Aktier och aktierelaterade placeringar

17

807 191

511 354

Fordringar hos koncernföretag

19

1 599 478

1 578 270

1 400

1 400

4 403 913

4 402 911

Övriga avsättningar

89

65

4 410 957

4 411 081

Summa avsättningar

2 675

2 582

20

243

Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

0

314

1 444

18 809

526

1 812

1 970

20 935

Kassa och bank

878 687

531 290

Summa omsättningstillgångar

880 657

552 225

5 291 614

4 963 306

Övriga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

Avsättningar för pensioner

21

Leverantörsskulder

Kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Avsättningar

Kortfristiga skulder

Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Summa eget kapital

20

Skulder till koncernföretag

24

2 547 238

2 282 400

Övriga skulder

25

467 177

408 246

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

26

2 537

1 447

Summa kortfristiga skulder

3 016 972

2 692 336

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

5 291 614

4 963 306
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Rapport över förändring i eget kapital (tkr)
KONCERNEN

Eget kapital 2019-01-01

Stiftelsekapital

Övrigt eget kapital
inkl. årets resultat

Summa eget
kapital

900 000

2 154 908

3 054 908

Erhållna donationer

3 057

3 057

Beviljade anslag

– 1 167

– 1 167

Årets resultat

117 607

117 607

Eget kapital 2019-12-31

900 000

2 274 405

3 174 405

Eget kapital 2020-01-01

900 000

2 274 405

3 174 405

Erhållna donationer
Beviljade anslag
Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31

900 000

0

0

– 1 037

– 1 037

– 22 042

– 22 042

2 251 326

3 151 326

MODERSTIFTELSEN

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Stiftelsekapital 1

Ändamåls
bestämda medel 2

Övrigt eget kapital
inkl årets resultat 3

900 000

62 438

1 152 323

2 114 761

3 057

–

3 057

Beviljade anslag

– 5 400

– 107 780

– 113 180

Årets resultat

10 168

253 582

263 750

Eget kapital 2019-01-01
Erhållna donationer

Eget kapital 2019-12-31

900 000

70 263

1 298 125

2 268 388

Eget kapital 2020-01-01

900 000

70 263

1 298 125

2 268 388

Erhållna donationer
Beviljade anslag
Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31

900 000

0

-

0

– 3 263

– 123 283

– 126 546

4 346

125 778

130 124

71 346

1 300 620

2 271 967

1

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

2

I fritt eget kapital utgörs 71 346 tkr (70 263) av ändamålsbestämda medel, benämnt benämnt gåvomedelsfonderna. Som gåvomedel redovisas de gåvor och bidrag vilka lämnats till
Chalmersstiftelsen och vilka ännu inte använts till avsett ändamål. Ofta förekommer ett villkor i samband med dessa donationer formulerat så att Chalmersstiftelsen ska använda medlen
till ett i gåvohandlingen specificerat ändamål.

3

Övrigt eget kapital inklusive årets resultat innehåller både realiserade vinster och orealiserade vinster utifrån verkligt värde från kapitalförvaltningen.
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Kassaflödesanalyser (tkr)
KONCERNEN

MODERSTIFTELSEN
2020

2019

Resultat efter finansiella poster

– 9 393

132 972

Resultat efter finansiella poster

Avskrivningar

238 721

214 100

Avskrivningar

Not

Den löpande verksamheten

Justeringar för poster som ej ingår
i kassaflödet

28

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

– 30 687

– 227 414

– 433

– 3 358

198 208

116 300

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning av kortfristiga
fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga
skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2019

130 144

263 771

752

765

Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 81 488

– 210 040

Upptagna lån

– 113 180

– 77 138

– 55 627

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital

20 901

Ökning/minskning av kortfristiga
fordringar

– 2 243

– 725 317

489 384

– 179 566

Ökning/Minskning av kortfristiga
skulder

324 636

– 54 124

701 481

– 42 169

245 255

– 835 068

– 221 900

– 156 300

0

– 186

– 312

– 599

– 200

0

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten

– 2 324 028 – 2 012 048
2 404 495

2 654 450

– 141 745

485 503

– 302

– 813 050
0

0

3 057

– 1 037

– 1 167

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

– 1 289

– 811 160

Årets kassaflöde

558 447

– 367 826

Utbetalda anslag

3 057

– 126 546

13 841

50

Erhållna donationer

Utbetalda anslag

0

196

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld

28

Erhållna donationer

48

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

Justeringar för poster som ej
ingår i kassaflödet

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital

Likvida medel vid årets slut

2020

Den löpande verksamheten

Betald skatt

Likvida medel vid årets början

Not

559 237

927 063

1 117 684

559 237

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Investeringar i intresseföretag
Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

– 2 289 130 – 1 989 794
374

-

2 391 098

2 651 589

Kassaflöde från investerings
verksamheten

102 142

661 609

Årets kassaflöde

347 397

– 173 459

Likvida medel vid årets början

531 290

704 749

Likvida medel vid årets slut

878 687

531 290

Försäljning finansiella
anläggningstillgångarr
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmän information
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmersstiftelsen) med organisationsnummer 855100-5799 är en stiftelse med säte i Göteborg.
Stiftelsen är moderstiftelse för koncernen.
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderstiftelsen och dess dotterbolag. Med
dotterbolag avses de företag i vilka moderstiftelsen direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. Intressebolag ingår i koncernen
enligt kapitalandelsmetoden. Som intressebolag räknas företag i vilka
moderstiftelsen har ett betydande men ej bestämmande inflytande.
Eliminering av transaktioner mellan koncernbolag
och intressebolag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernbolag elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner elimineras i den utsträckning som motsvarar
koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på
samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det
inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.
En stor del av koncernens likvida medel inkluderas i en koncernkontostruktur där moderstiftelsen är huvudkontohavare.
Intäkter och kostnader
Det inflöde av ekonomiska fördelar som verksamheten erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter
värderas till verkliga värdet av det som erhålls eller kommer att erhållas.
Intäkter från Utbildningsdepartementet
Intäkter från Utbildningsdepartementet för utbildning och forskning
redovisas som bidrag i Chalmers nettoomsättning. Intäkterna för anordnad utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på fastställda takbelopp (maximal ersättning som kan utgå för helårsstudenter
och helårsprestationer under året). Om Chalmers redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer (s.k. överproduktion) än vad som
ryms inom takbelopp får överproduktionen sparas till följande budgetår för att då berättiga till ersättning. Outnyttjat takbelopp
redovisas som skuld till staten inom övriga skulder.
Intäkter från övriga finansiärer
För pågående projekt tillämpas successiv vinstavräkning som innebär
att projektet på bokslutsdagen avräknar en intäkt som motsvarar
nedlagda kostnader i projektet. I pågående projekt där nedlagda och
förväntade kostnader överstiger erhållna och förväntade intäkter
reserveras en förlust i sin helhet. Pågående projekt periodiseras via
upplupna respektive förutbetalda intäkter. Erhållna medel för förvärv
av anläggningstillgångar skuldförs i balansräkningen. Skulden löses
upp i takt med de kommande avskrivningarna på tillgången ifråga.
Offentliga bidrag som tagits emot innan villkoren uppfyllts för att
redovisa det som intäkt, har redovisats som skuld och avräknas mot
upparbetade kostnader.
Tjänsteuppdrag- fast pris
Koncernen redovisar pågående tjänsteuppdrag till successiv vinstavräkning. Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till
fast pris redovisas därmed som intäkt och kostnad med utgångspunkt
från färdigställandegraden på balansdagen. Färdigställandegraden
fastställs normalt utifrån förhållandet mellan bokförda kostnader på
balansdagen och beräknade totala kostnader. En befarad förlust redovisas som kostnad när det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna
kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten.

Tjänsteuppdrag- löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt
med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
Hyresintäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodiseras i enlighet med
hyreskontrakt. Förskottshyra redovisas därmed som förutbetalda
hyresintäkter.
Resultat från värdepapper, ränteintäkter och aktieutdelningar
Finansiella tillgångar som innehas för handel
Chalmersstiftelsen har finansiella tillgångar som innehas för handel i
form av räntebärande placeringar samt aktier och aktierelaterade placeringar. Chalmersstiftelsen tillämpar i moderstiftelsen och koncernen K3 kapitel 12, vilket innebär att finansiella tillgångar som innehas
för handel värderas till verkligt värde i balansräkningen och orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen tillsammans
med realiserade vinster och förluster som ”resultat från värdepapper”.
Ränteintäkter och utdelning
Intäkter på räntebärande värdepapper samt övriga ränteintäkter periodiseras. Förfallna räntekuponger redovisas som ränteintäkter och skillnad i anskaffningsvärde och marknadsvärde redovisas som resultat
från värdepapper. Resultat från räntefonder som återinvesteras redovisas som resultat från värdepapper. Utdelning på aktier och aktierelaterade placeringar redovisas som intäkt vid utdelningstidpunkten.
I moderstiftelsen redovisas i resultaträkningen ”resultat från värdepapper”, ränteintäkter och aktieutdelningar bland rörelsens intäkter.
I koncernredovisningen redovisas ”resultat från värdepapper”, aktieutdelningar och ränteintäkter inom resultat från finansiella investeringar.
Leasing
Leasingavtal klassificeras som finansiella eller operationella
leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka
de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt
leasingavtal.
Koncernen prövar samtliga leasingavtal vid dess ingång som operationella eller finansiella i enlighet med K3 kap 20.3. Operationella
leasingavtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Koncernen redovisar enligt punkt 20.5 (BFNAR 2012:1) rättigheter och
skyldigheter i finansiella leasingavtal som tillgång och skuld i koncernens balansräkning. Tillgången och skulden redovisas till det lägsta av
tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående. Vid beräkning av nuvärdet av
minimileaseavgifterna har leasetagarens marginella låneränta använts.
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs
eller till terminskurs om sådan tecknats. Icke-monetära poster räknas
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen som övriga
rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader det räkenskapsår
de uppkommer.
Ersättningar till anställda
Pensioner
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Redovisning av förmånsbestämda planer sker enligt förenklingsreglerna i
punkt 28.18 (BFNAR 2016:9). De förmånsbestämda pensionsplaner
som finansieras i egen regi redovisas i avsättningar för pensioner till
det belopp som fastställs av Statens tjänstepensionsverk (SPV).
Chalmers tryggar utfästelse om pension till arbetstagare eller efterlevande till arbetstagare enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).
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Chalmers tryggar äldre förmånsbestämda delar av pensionsåtagandet
genom skuldföring i egen balansräkning. Från och med 2011 tryggas
nyintjänandet av pensionsåtaganden främst genom avgifter till SPV
enligt gällande pensionsavtal (från 2016 PA16). Pensionsskulden kreditförsäkras hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har ett borgensåtagande gentemot PRI Pensionsgaranti avseende pensionsåtagandet, vilket är en
förutsättning för kreditförsäkringen.
Vidare lämnar Staten via Riksgäldskontoret garanti för Chalmers
pensionsåtagande avseende pensioner med en begynnelsetidpunkt
före 1994-07-01.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger
företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast som
en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller annan förpliktelse att antingen:
• avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före
den normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller
• lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Ersättningar vid uppsägningar redovisas
endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och
inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
• Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången
och att använda eller sälja den.
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella
anläggningstillgången.
• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången
kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och
andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda
eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande
period dock som längst under fem år. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter som ökar tillgångens prestanda räknas in
i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
Utgifter för pågående ny‐ och ombyggnader aktiveras i de fall
investeringen anses värdehöjande.
Indirekta tillverkningsutgifter som utgör mer än en oväsentlig del av
den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än
ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.
Avsättning för beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling
eller återställande av plats har räknats in i anskaffningsvärdet.
Låneutgifter som kan hänföras till större till- eller ombyggnadsprojekt som tar betydande tid att färdigställa innan de kan tas i bruk,
inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde.
Materiella anläggningstillgångar delas upp i komponenter när två
krav är uppfyllda:
• Det föreligger en väsentlig skillnad i förbrukning, d.v.s. nyttjandeperioderna för respektive komponent är väsentligt olika.
• Komponenterna har ett betydande värde i sig, och värdet är
betydande i relation till den aktuella anläggningens totala värde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod
eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens

framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad
i resultaträkningen.
För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas följande nyttjandeperioder:
BYGGNADER

Stomme och Grund
Yttertak
Fasad
Fönster
Hiss
El
Värme, sanitet och kyl
Styr och övervakning
Lokalanpassningar
Övrig restpost
Markanläggning
Byggnadsinventarier
Nedlagda utgifter på annans fastighet

100 år
45 år
50 år
50 år
25 år
40 år
40 år
15 år
3 – 10 år
40 år
20 år
10 år
5 – 10 år

MASKINER OCH INVENTARIER

Dator- och kontorsutrustning
Nätverk
Möbler och inredning
Övriga maskiner och inventarier
Transportmedel

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

Nedskrivningar - materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Om det finns interna eller externa indikationer på att en tillgångs
värde har sjunkit skall en tillgång eller grupp av tillgångar testas för
nedskrivning. Om ett test visar att värdet har sjunkit skall en
nedskrivning redovisas i resultaträkningen. En tillgång eller en grupp
av tillgångar skall skrivas ned om återvinningsvärdet är lägre än det
redovisade värdet. Återvinningsvärdet är det högre av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Om en enskild tillgång inte kan testas separat, bland annat av anledning att det för den aktuella tillgången inte kan identifieras något
kassaflöde fördelas tillgången till en grupp av tillgångar, så kallad
kassagenererande enhet, för vilken det är möjligt att identifiera ett
separat framtida kassaflöde.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i enlighet med kapitel 9 BFNAR
2012:1 (4 kap. 3 § första stycket Årsredovisningslagen).
Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1.
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens
redovisade värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som en
minskning av andelens redovisade värde.
Nedskrivningar andelar i dotterföretag
Nedskrivning av värdet på andelar i dotterföretag sker enligt 4 kap. 5 §
första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via resultaträkningen om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Andelar i intresseföretag
Andelar i intresseföretag redovisas i enlighet med kapitel 14 BFNAR
2012:1 (4 kap. 3 a § Årsredovisningslagen).
Aktieägartillskott redovisas enligt kapitel 6 BFNAR 2012:1.
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelens
redovisade värde. Återbetalning av lämnat tillskott redovisas som
en minskning av andelens redovisade värde.
Nedskrivningar andelar i intresseföretag
Nedskrivning av värdet på andelar i intresseföretag sker enligt 4 kap.
5 § första, andra och fjärde styckena Årsredovisningslagen via resultaträkningen om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 12
(Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a – 14 e §§ ÅRL)
i BFNAR 2012:1
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En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort ifrån balansräkningen när den avtalsenliga rätten
till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i
allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller
upphört. Avistaköp och avistaförsäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen.
Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med kapitel 12 i BFNAR 2012:1. Klassificeringen i olika värderingskategorier ligger till grund för hur de finansiella
instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.
Finansiella tillgångar som innehas för handel
Finansiella tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde och
värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar i underkategorin Andra långfristiga värdepappersinnehav
värderas till verkligt värde enligt de principer som EVCA (European
Private Equity and Venture Capital Association) förespråkar.
Huvudprincipen för innehav i tidig fas är senaste transaktionskurs
som tredje part betalt gånger antal aktier, under förutsättning att
inte alltför lång tid (maximalt ett år) gått sedan sådan transaktion.
I den mån preferensaktier finns i aktuellt bolag skall hänsyn tas
till aktuell preferensstruktur.
Finns det anledning att ifrågasätta senaste transaktion (negativa
händelser har inträffat i bolaget eller i omvärlden) kan nedskrivning
göras i 25 % intervall (25 %, 50 %, 75 % eller 100 %). Företrädesemissioner med enbart befintliga ägare skall inte utgöra bas för värdering.
Om aktuellt bolag uppnått sådan mognad att det kan värderas
med traditionella metoder (P/E, P/S, EV/EBITDA) skall så ske.
Därvid skall lämpliga jämförelsebolag identifieras, och dessas värdering verifieras.
Optioner och konvertibla förlagslån värderas på motsvarande sätt
relaterat till den underliggande aktien.
Fordringar värderas till nominellt belopp med avdrag för eventuell
förlustrisk.
Upptagna (kapitalandels-) lån samt andra åtaganden, exempelvis
skyldighet att betala tilläggsköpeskilling skall värderas till det belopp
som skulle betalas om de tillgångar som skyldigheten relateras till
avyttras för de marknadsvärden som är aktuella vid varje tillfälle.
Investeringar som hålls till förfall
Investeringar som hålls till förfall är finansiella tillgångar som omfattar
räntebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och
fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att
inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet
anskaffningsvärde.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har
fastställda eller fastställbara betalningar men som inte är derivat.
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades
vid anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp
som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.
Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella
tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori.
Innehav av aktier och andelar som inte redovisas som dotterföretag,
intresseföretag eller gemensamt styrda företag redovisas här.
Tillgångar i denna kategori redovisas löpande till verkligt värde.
Periodens förändring av verkligt värde redovisas i resultaträkningen.
Finansiella skulder som innehas för handel
Finansiella skulder som innehas för handel utgörs av räntebärande
skulder och derivat som inte används för säkringsredovisning. Skulder i kategorin värderas till verkligt värde med värdeförändringen

redovisad i resultaträkningen. Koncernen har inga finansiella skulder
som innehas för handel.
Övriga finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i
denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först införst ut-principen i enlighet med 4 kap 9§ ÅRL.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när en legal eller informell
förpliktelse till följd av en inträffad händelse uppstår och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av
det belopp som kommer krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.
Bedömning avsättning pågående projekt
I pågående forskningsprojekt där återstående kostnader förväntas
överstiga återstående tilldelade medel förlustavräknas projektet för
den beräknade förlusten.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas i det fall när det finns:
• En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom verksamhetens kontroll, inträffar eller uteblir eller
• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som
inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som
sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida
skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
Chalmers tekniska högskola AB utgör inte ett skattesubjekt på
grund av karaktären av allmänt undervisningsverk. Moderstiftelsens
ändamål är allmännyttigt och är därmed inskränkt skattskyldig.
Bedömningar och uppskattningar
Bokförda värden av materiella anläggningstillgångar påverkas i hög
grad av bedömningar av nyttjandeperioden i samband med anskaffning, samt löpande bedömningar av eventuella nedskrivningsbehov
eller behov av att justera nyttjandeperioden.
Bedömningar av eventuella förlustrisker i pågående forskningsprojekt sker utifrån havda kostnader och intäkter samt rimligt säkra
tillkommande kostnader och intäkter fram till projektets slut. Om
erhållna bidrag i sin helhet har förbrukats och/eller fordran överstiger kontraktsbelopp görs en förlustriskreservering.
Redovisningsprinciper i moderstiftelsen
Intäkter
Chalmersstiftelsens intäkter avser utdelning och räntor från kapitalförvaltningen samt resultat från värdepapper som löpande redovisas
till verkligt värde samt även erhållna gåvor och donationer.
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång
Chalmersstiftelsen har finansiella tillgångar som innehas för handel i
form av räntebärande placeringar samt aktier och aktierelaterade placeringar. Chalmersstiftelsen tillämpar i moderstiftelsen och koncernen
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K3 kapitel 12, vilket innebär att finansiella tillgångar som innehas för
handel värderas till verkligt värde i balansräkningen och orealiserade
värdeförändringar redovisas i resultaträkningen tillsammans med realiserade vinster och förluster som ”resultat från värdepapper”.
Ränteintäkter och aktieutdelning
Intäkter på räntebärande värdepapper samt övriga ränteintäkter periodiseras. Förfallna räntekuponger redovisas som ränteintäkter och
skillnad i anskaffningsvärde och marknadsvärde redovisas som resultat från värdepapper. Resultat från räntefonder som återinvesteras
redovisas som resultat från värdepapper. Utdelning på aktier och
aktierelaterade placeringar redovisas som intäkt vid utdelningstidpunkten. I moderstiftelsen redovisas i resultaträkningen ”resultat
från värdepapper”, ränteintäkter och aktieutdelningar bland rörelsens intäkter.

NOT 5 MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH LEDNINGSFUNKTION
2020

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

Erhållna gåvor och donationer
Erhållna gåvor och donationer redovisas enligt huvudregel som intäkt
när de erhålls. Ovillkorade erhållna donationer redovisas som intäkt
i resultaträkningen och villkorade erhållna donationer redovisas som
ökning av eget kapital. Erhållna donationer redovisas till verkligt
värde vid gåvotillfället.

Summa

Beviljade anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Som huvudregel
skuldförs anslag vid beslutstillfället, medan villkorade anslag redovisas
i takt med att villkoret uppfylls.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital. Bundet kapital utgörs
av Stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital), som inte är tillgängligt för utdelning. Fritt eget kapital utgörs av ändamålsbestämda
medel och övrigt eget kapital. Som ändamålsbestämda medel redovisas
Chalmersstiftelsens gåvomedel som utgörs av villkorade erhållna donationer. Övrigt eget kapital utgörs av balanserade vinstmedel och
årets resultat, vilket inkluderar såväl realiserade som orealiserade
vinster.
Redovisningsprinciperna i moderstiftelsen överensstämmer i övrigt
med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen.
NOT 2 KÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

Chalmersstiftelsen
Transaktioner från Chalmersstiftelsen till koncernföretag har under
året skett till ett värde om 128 (114) mnkr. Transaktioner till Chalmersstiftelsen från koncernföretag har under året skett till ett värde
om 58 (48) mnkr. Av transaktioner från Chalmersstiftelsen utgör 116
(112) mnkr utbildnings- och forskningsbidrag.
NOT 3 NETTOOMSÄTTNING
2020

2019

Koncernen
Departementsmedel
Hyresintäkter
Övriga intäkter

1 930 000
128 614
2 030 546

1 826 000
126 716
2 133 606

Summa

4 089 160

4 086 322

Andel
kvinnor %

Antal
anställda

Andel
kvinnor %

7

29

8

38

3 152

40

3 170

39

9

78

12

75

21

52

21

52

34
94

35
24

34
94

44
23

3 317

39

3 339

39

I ledningsfunktionen är fördelningen mellan män och kvinnor följande:
2020

2019

Total

Andel
kvinnor %

Total

Andel
kvinnor %

Koncernen
Styrelser
Ledning

59
49

41
39

59
50

41
45

Chalmersstiftelsen
Styrelsen
Ledning

10
1

40
0

10
1

30
0

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2020

2019

Sociala
Löner och kostnader
andra (varav penersättn. sionskostn.)

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

56 491

4 979
(2 222)
984 667
(475 676)
3 992
(1 777)
7 113
(2 526)
12 288
(4 371)
23 963
(9 026)

1 745 423

1 037 002
(495 598)

7 853
1 637 479
6 393
15 335
21 872

Sociala
Löner kostnader
och andra (varav penersättn. sionskostn.)

54 083

5 111
(1 994)
877 151
(376 403)
4 382
(1 706
7 590
(2 542)
12 111
(4 322)
24 799
(8 879)

1 709 294

931 144
(395 846)

7 730
1 602 413
7 974
15 268
21 826

Löner och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter
och anställda
2020
Styrelsen
och vd
(varav rörliga
ersättningar)

NOT 4 ERHÅLLNA GÅVOR OCH DONATIONER

Chalmersstiftelsen
Chalmersstiftelsen har erhållit gåvor och donationer uppgående till 0,7
(5,5) mnkr. Av årets belopp har 0,7 mnkr intäktsförts som gåvor av kortvarig karaktär.

2019

Antal
anställda

2019
Styrelsen
och vd
Övriga (varav rörliga
anställda ersättningar)

Övriga
anställda

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

1 952

19 920

1 646

20 180

SSPA Sweden AB

1 625

54 866

1 816

52 267

13 754

1 731 669

13 702

1 695 591

Summa

2 693

5 160

2 820

4 910

4 747

1 632 732

4 500

1 597 913

1 259

5 134

1 212

6 761

1 478

13 857

1 708

13 560
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Till styrelsens ledamöter i dotterbolagen utgår arvode enligt årsstämmans
beslut som fastställs efter valberedningens riktlinjer. Till styrelsens ledamöter i Chalmersstiftelsen utgår arvode enligt nomineringskommitténs förslag
som beslutas vid konstituerande möte. Styrelseledamot med anställning
inom koncernen uppbär ej arvode för styrelseuppdrag.
Pensionsförmåner för vd i Chalmersstiftelsen motsvarar en premiebestämd
pension på 30 % av ordinarie lön. Avtal har träffats om en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.
Vd i dotterbolagen har avtalade ömsesidiga uppsägningstider om
3-6 månader. Vid uppsägning från bolagens sida utgår avgångsvederlag
mellan 6-24 månader.

NOT 7 ERSÄTTNING TILL REVISORER

NOT 6 LEASING

Operationella leasingavtal
Leasing där företaget är leasetagare. Framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara operationella leasingavtal avseende inhyrda lokaler.

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

2020

2019

220 423

213 903

217 395
617 528
357 606

215 657
681 145
510 609

1 192 529

1 407 411

1 192

1 486

469
1 270
162

1 415
1 707
324

1 901

3 446

Summa

2019

1 303
40
781

1 377
150
296

Summa

2 124

1 823

Chalmersstiftelsen
Ermst & Young AB /
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning

231
40

177
15

Summa

271

192

2020

2019

4 347
312

3 748
599

NOT 8 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 659

4 347

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 3 412
– 1 197

– 3 046
– 366

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 4 609

– 3 412

50

935

Utgående redovisat restvärde

Leasing där företaget är leasegivare. Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal avseende uthyrda
lokaler.

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

2020

Koncernen
Ermst & Young AB /
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

2020

2019

116 762

103 961

110 650
284 497
92 814

96 425
194 089
147 965

487 961

438 479

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

720

720

720
1 980
0

720
540
–

Summa

2 700

1 260

Finansiella leasingavtal
Koncernen
Koncernen innehar ett finansiellt leasingavtal som avser byggnader där
det bokförda värdet uppgår till 51 281 (52 756). Periodens totala utbetalningar avseende finansiellt leasade tillgångar uppgick till 2 235 (2 220).
Det finansiella leasingavtalets räntekostnader för 2020 är 2 268 (2 221)
och avskrivningar 2 502 (2 454).

NOT 9 BYGGNADER OCH MARK
2020

2019

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificeringar
Avyttring

3 432 963
90 212
– 2 140
– 1 109

3 370 876
62 962
0
– 875

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 522 698

3 432 963

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

– 853 540
1 607
– 552
– 81 535

– 779 664
348
0
– 74 224

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 934 020

– 853 540

Utgående redovisat restvärde

2 588 678

2 579 423

51 291

52 756

Chalmersstiftelsen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

9 355
0

9 355
0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

9 355

9 355

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

– 1 964
– 461

– 1 502
– 462

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 2 425

– 1 964

6 930

7 391

4 876 930
6 930

4 658 391
7 391

Varav redovisat värde på finansiellt
leasade tillgångar

Utgående redovisat restvärde
Verkligt värde förvaltningsfastigheter
Koncernen
Chalmersstiftelsen

Fastighetsvärden baseras på värderingsinstitutet Newsecs värdering av

fastighetsbeståndet. Den sammanvägda värdebedömningen baseras på
marknadsanalys, resultatet av kassaflödesanalys samt avkastningsberäkning.

NOTER
STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
SIDAN 87

NOT 10 MASKINER OCH INVENTARIER

FORTS NOT 13 SKATTER
2020

Koncernen
Ingående anskaffninsvärde
Årets investeringar
Avyttringar
Omklassificering

2 565 725
138 531
– 16 201
–1

2 536 090
99 929
– 71 294
–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 687 054

2 565 725

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Nedskrivningar
Årets avskrivningar
Omklassificering

– 1 922 924
14 990
– 107
– 155 882
0

– 1 845 233
70 828
0
– 148 508
– 11

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 2 063 924

– 1 922 924

623 130

641 801

2020

2019

1 698
0
– 886

1 512
186
–

812

1 698

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

– 919
– 291
512

– 616
– 303
–

Utgående ackumulerade avskrivningar

– 698

– 919

114

779

Utgående redovisat restvärde

Chalmersstiftelsen
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2020

Utgående pågående nyanläggning

50 984
45 520
– 48 884

48 584
50 264
– 47 864

47 620

50 984

2020

2019

– 617
25 201
95 909
2 468

5 368
5 969
8 981
241 288

Summa

122 961

261 606

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga

– 42 811
– 20 439

– 41 403
– 27 187

Summa

– 63 250

– 68 590

Chalmersstiftelsen
Ränteintäkter och liknande poster
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Resultat fr värdepapper som är anl. tillgång

Skatt på årets resultat

– 12 649

– 15 365

2020

Redovisat resultat före skatt
Skatt enl. gällande skattesats
Effekt av att Stiftelsen ej är
skatteobjekt
Effekt av att Chalmers tekniska
högskola ej är skattesubjekt
Koncernmässiga justeringar
Skatteeffekt av ej avdragsgilla
poster
Skatteeffekt av ej skattepliktiga
poster
Ökning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering av
uppskjuten skatt
Utnyttjande av tidigare ej
aktiverade underskottsavdrag
Skatt hänförlig till tidigare års
redovisat resultat
Effekt av sänkt bolagsskatt
fr.o.m 2021
Redovisad skattekostnad

21,4%

2019

– 9 393
2 010 21,4 %

132 972
– 28 456

– 44 122

56 446

27 830
3 716

– 47 844

– 9 143

– 4 608

9 631

9 296

– 2 788

– 517
– 30

134,7%

– 144

– 93

360

441

– 12 649 11,6%

– 15 365

2020

2019

Uppskjutna Uppskjutna Uppskjutna Uppskjutna
skatteskatteskatteskatteskulder
skulder fordringar
fordringar

Obeskattade reserver
Räntederivat
Skattemässiga
överavskrivningar
Övrigt

– 19 561

–
3 675

– 16 961
–

– 135 224

–
–

– 124 555
– 66

– 154 785

3 675

– 141 582

4 842

Summa

4 842

Chalmersstiftelsen
Chalmersstiftelsens ändamål är allmännyttigt vilket innebär en inskränkt
skattskyldighet. Skatt om -21 (21) tkr betalas för fastighetsinkomster..
NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
2020

2019

Chalmersstiftelsen
Ingående bokfört värde

202 100

202 100

Utgående bokfört värde

202 100

202 100

Dotter- och dotterföretag
21 374
59 070
68 043

5 091
53 612
220 758

148 487

279 461

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnad koncernbolag

– 102
– 139

– 100
-

Summa

– 241

– 100

Summa

– 3 670
– 11 695

2019

NOT 12 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

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

2019

– 613
– 12 036

Uppskjutna skatter

NOT 11 PÅGÅENDE NYANLÄGGNING

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificering

2020

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

2019

Eget
kapital

Årets
resultat

Chalmers tekniska
högskola AB
411 009 – 80 668
Chalmers Professional
Education AB
438 – 7 388
Chalmers Ventures AB

RöstKapital- rättsAntal Bokfört
andel andel
% andelar värde
%

100

100 150 000 145 100

100

100

400

100

100

100 56 020
25 000 30 000

0

219 283

29 500

Chalmersfastigheter AB 342 246

7 529

100

100

AB Chalmersska huset

1 924

– 598

100

100

57 613

301

100

100 160 000 27 000

NOT 13 SKATTER

SSPA Sweden AB

Koncernen
Årets skattekostnad har beräknats enligt gällande skattesats, 21,4 %.
I koncernen redovisas en icke kassaflödespåverkande uppskjuten skattekostnad, av bland annat årets förbrukade underskottsavdrag och skattemässiga överavskrivningar. Värdering av uppskjutna skattefordringar och
-skulder har skett efter de skattesatser som förväntas gälla för den period
då tillgången realiseras eller skulden regleras. Bedömningen är att dessa
realiseras eller regleras 2021 eller senare med skattesats 20,6 %. Påverkan
från omvärdering enligt ny skattesats har redovisats över resultatet.

Summa

2 300
202 100
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NOT 17 AKTIER OCH AKTIERELATERADE PLACERINGAR

Dotter- och dotterföretagens organisationsnummer och säte
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Professional Education AB
Chalmers Ventures AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska huset
SSPA Sweden AB

Org. nr

Säte

556479-5598
556634-5996
559001-3941
556487-9764
556547-8996
556224-1918

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

NOT 15 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
2020

2019

Koncernen
Ingående bokfört värde
Lämnade aktieägartillskott
Andel i årets resultat
Nedskrivning/Omklassificering

99 024
7 085
6 469
– 7 085

86 896
6 760
12 345
– 6 977

Utgående värde

105 493

99 024

Chalmersstiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Värdeförändring
Utgående marknadsvärde

2020

2019

511 354
1 011 959
– 941 812
225 690

1 042 033
662 171
– 1 372 407
179 557

807 191

511 354

Specifikation över Chalmersstiftelsens samlade innehav kan beställas hos
Chalmersstiftelsens kansli.
NOT 18 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
2020

2019

Koncernen
Ingående marknadsvärde
Omklassificering
Årets investering
Årets försäljning
Aktieägartillskott
Värdeförändring

226 938
609
18 005
– 12 673
5 403
21 585

184 161
400
18 524
– 2 281
3 730
22 404

259 867

226 938

2020

2019

Chalmersstiftelsen
Årets förvärv

200

0

Utgående marknadsvärde

Utgående värde

200

0

Andra långfristiga värdepappersinnehav avser Chalmers Ventures koncernens innehav i onoterade bolag.

Specifikation av andelar i intresseföretag
Eget
kapital

AstaZero AB
Johanneberg
Science Park AB
Lindholmen
Science Park AB
Sahlgrenska
Science Park AB
Swedish Electric
Transport
Laboratory AB
Johanneberg
Campusbo AB
Johanneberg
Campusbo KB
Flowtech
International AB

NOT 19 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

RösträttsÅrets Kapitalresultat andel% andel%

Antal Bokfört
andelar
värde

116 904

9 712

38,67

38,67

38 670

67 175

2 676

– 7 992

40,32

48,83

1 000

1 011

9 548

– 9 238

14,97

40,52

150

2 017

3 867

– 4 271

22,94

24,78

250

1 431

2020

2019

Chalmersstiftelsen
Ingående bokfört värde
Förändring av fordringar
Amorteringar, marknadsvärdering

1 578 270
30 000
– 8 792

847 768
730 000
502

Utgående värde

1 599 478

1 578 270

Långfristiga fordringar avser lån till Chalmersfastigheter AB samt kapitalandelslån till Chalmers Ventures AB
NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

500

-

40

40

200

1 028

87

20

20

200

206

108 267

11 655

19,8

20

-

32 683

1 640

0

50

50

500

Summa

2020

2019

Koncernen
Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

461 052
53 587
7 018
33 253

435 959
54 229
1 496
47 422

Summa

554 910

539 106

200

770
105 493

Uppgift om eget kapital och årets resultat baseras på ej reviderade bokslut
2020.

Chalmersstiftelsen
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

284
242

1 496
316

Intresseföretagens organisationsnummer och säte

Summa

526

1 812

AstaZero AB
Johanneberg Science Park AB
Lindholmen Science Park AB
Sahlgrenska Science Park AB
Swedish Electric Transport Laboratory AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB
Flowtech International AB

Org. nr

Säte

556802-4946
556790-3108
556568-6366
556547-7832
559155-5536
556658-6730
969704-9751
556377-5856

Borås
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

NOT 16 LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR

Chalmersstiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Värdeförändring
Utgående marknadsvärde

2020

2019

2 109 787
1 277 171
– 1 449 286
– 144 127

2 030 846
1 327 623
– 1 279 182
30 500

1 793 545

2 109 787

Specifikation över Chalmersstiftelsens samlade innehav kan beställas hos
Chalmersstiftelsens kansli.

NOT 21 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

Pensionsplanen består av två delar, en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd pension. Den avgiftsbestämda pensionen innebär att
arbetsgivaren betalar en viss procentsats av den anställdes lön till
dennes framtida pension. Den förmånsbestämda pensionen innebär
att arbetsgivaren dels betalar en sparpremie som är försäkringstekniskt- och individuellt beräknad, dels skuldför äldre förmånsbestämda åtaganden i egen balansräkning. Skuldberäkningen för åtagandet
är beräknad enligt Finansinspektionens anvisningar för beräkning av
pensionsskuld FFFS 2007:31 och gällande försäkringstekniska riktlinjer. Riktlinjerna innehåller ränteantagandet -1,4 % år 2020 respektive -0,8 % år 2019.
Vid beräkning av nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar ger ett
högt ränteantagande en lägre pensionsskuld och ett lågt ränteantagande ger en högre pensionsskuld jämfört med nominellt värde.
2020

2019

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

1 054 136
100 349
– 38 838
– 30

1 041 982
50 325
– 38 094
– 77

Utgående marknadsvärde

1 115 617

1 054 136
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NOT 25 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

FORTS NOT 21 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

Pensionskostnad
Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen
Personalkostnad
Finansiell kostnad

– 478 763
– 42 793

– 378 534
– 44 305

Summa

– 521 556

– 422 839

Årets pensionskostnader består av såväl förmånsbestämda som avgifts
bestämda pensionspremier.

2020

2019

Chalmersstiftelsen
Anknutna stiftelser
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Stiftelsen Chalmers Innovation
Övriga poster

343 355
47 640
74 239
1 943

328 333
44 830
33 197
1 886

Summa

467 177

408 246

NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2020

2019

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

2 517
313
– 244

2 503
301
– 287

Skuld vid årets utgång

2 586

2 517

Pensionskostnad
Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen
Personalkostnad
Finansiell kostnad

– 2 172
– 100

– 1 883
– 100

Summa

– 2 272

– 1 983

NOT 22 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Avsättning enligt Avtal om lokala omställningsmedel innebär en årlig avsättning av 0,3% av lönesumman.

Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens behov hantera och planera omställningsåtgärder. Utnyttjad avsättning avser proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter som förankrats i lokal samverkan. Avsättning för ersättning till anställda
avser direktpensioner. Avsättning Övrigt avser kostnader för framtida
hämtning av producerat kärnavfall, återställande av lokal samt marknadsvärdering av lån.
Lokala
omställ- Ersättn.
till
ningsmedel anställda

Koncernen
Ingående avsättning 2019-01-01
Avsättning under perioden
Utnyttjad avsättning
under perioden

Övrigt

Totalt

17 701
4 845

1 306
309

19 772
– 725

38 779
4 429

– 480

– 201

– 5 621

– 6 302

Utgående avsättning 2019-12-31

22 066

1 414

13 426

36 906

Ingående avsättning 2020-01-01
Avsättning under perioden
Utnyttjad avsättning
under perioden

22 066
4 907

1 414
1 667

13 426
278

36 906
6 852

– 58

– 591

0

– 649

Utgående avsättning 2020-12-31

26 915

2 490

13 704

43 109

NOT 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen
Förfallotidpunkt 1 – 5 år från balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Förfallotidpunkt senare än fem år från
balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Summa

2020

2019

612 000

612 000

2 899

3 151

614 899

615 151

NOT 24 SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG
2020

2019

Chalmersstiftelsen
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska huset
SSPA AB
Chalmers Professional Education AB
Chalmers Ventures AB

2 324 464
37 508
4 545
39 101
2 171
139 349

2 086 530
42 928
4 430
19 994
5 113
123 405

Summa

2 547 238

2 282 400

2020

2019

Koncernen
Skuld till finansiärer
Oförbrukade bidrag anläggningar
Semesterlöneskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Sociala avgifter
Löne- och avkastninsskatt
Övriga poster

1 157 462
139 361
208 228
15 226
48 350
104 564
155 584

1 107 272
114 388
188 722
16 293
47 051
84 438
71 334

Summa

1 828 775

1 629 498

Chalmersstiftelsen
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Övriga poster

612
517
1 408

699
501
247

Summa

2 537

1 447

NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2020

2019

Koncernen
Ställda säkerheter exkl. till nedan angivna
Fastighetsinteckningar
Bankgaranti

670 000
0

670 000
4 149

Summa ställda säkerheter

670 000

674 149

21 902

20 625

1 857

2 599

627 509

612 000

67 028

100 542

Eventualförpliktelser
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti,
ömsesidigt
Eventualförpliktelser till förmån
för koncernföretag
Borgensåtagande för Chalmers
tekniska högskola AB
Borgensåtagande för
Chalmersfastigheter AB
Eventualförpliktelser till förmån för
intresseföretag
Borgensåtagande för AstaZero AB
Kapitaltäckningsgaranti
Johanneberg Science Park AB
Summa eventualförpliktelser

1 000

–

719 296

735 766

Borgensåtagande för Chalmers tekniska högskola AB
Borgensåtagande för Chalmers tekniska högskola AB gentemot
Kärnavfallsfonden avseende kostnader utöver erlagd kärnavfallsavgift
upp till och med finansieringsbeloppet 1 857 tkr.
Borgensåtagande för Chalmersfastigheter AB
Chalmersstiftelsen har ett borgensåtagande i Nordiska investeringsbanken och SEB avseende lån för Chalmersfastigheter AB.
Borgensåtagande för intresseföretag AstaZero AB
Chalmersstiftelsen har ett borgensåtagande i Nordiska investeringsbanken avseende lån för AstaZero AB. Lånet uppgår till 173 000 tkr per
2020-12-31. Chalmersstiftelsens indirekta ägarandel via Chalmers AB är
38,7 %.
Ansvarsförbindelser ställt till förmån för intresseföretag
Chalmers har i enlighet med aktieägaravtal en förbindelse mot intressebolag Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB och
Sahlgrenska Science Park AB att årligen lämna ovillkorade aktieägartillskott på 2 000 tkr respektive 3 000 tkr respektive 1 760 tkr.
Ansvarsförbindelser ställda till förmån för gemensamt styrt företag
Chalmers har ett långsiktigt strategiskt samarbete med Fraunhofer
Gesellschaft genom Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik, 857209-5951. Kopplat till detta samarbete finns ett finansieringsåtagande. Detta åtagande är löpande och utvärderas var femte år.
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FORTS. NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2020

Chalmersstiftelsen
Beviljade anslag enligt beslutad budgetram
för år 2021/2020.
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Eventualförpliktelser för koncernföretag
Borgensåtagande gentemot Försäkrings
bolaget PRI Pensionsgaranti ömsesidigt
– avseende Chalmersfastigheter AB:s
pensionsåtagande
– avseende Chalmers tekniska högskola
AB:s pensionsåtagande
Särskild förbindelse till följd av
Riksgäldens borgen för pensionsåtagande
Borgensåtagande för finansieringsbelopp
för Chalmers tekniska högskola AB
gentemot Kärnavfallsfonden
Borgensåtagande för lån till Chalmers
fastigheter AB
Borgensåtagande för lån till AstaZero AB
Summa eventualförpliktelser

167 000
52

NOT 28 POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET
2020

2019

81 245

10 281

– 105 157
– 6 469
– 306

– 226 020
– 12 128
453

Summa

– 30 687

– 227 414

Chalmersstiftelsen
Marknadsvärdering finansiella
anläggningstillgångar
Förändring avsättningar
Övriga poster

– 81 562
93
– 19

– 210 057
38
– 21

Summa

– 81 488

– 210 040

2019

166 000
50

13 094

12 306

1 079 394

1 016 473

21 587

21 640

1 857

2 599

627 509
67 028

612 000
100 542

2 077 521

1 931 610

Koncernen
Förändring avsättningar
Marknadsvärdering finansiella
anläggningstillgång.
Andel i intressebolags resultat
Övriga poster

NOT 29 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Koncernen
Inga väsentliga händelser.
Chalmersstiftelsen
Inga väsentliga händelser.

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.
Göteborg den 26 februari 2021

Christel Armstrong Darvik

Nicolas Hassbjer

Ordförande

Vice ordförande

Stefan Bengtsson

Anita Hansbo

Karin Lundgren

Johan Malmquist

Helene Odenjung

Anders Osberg

Carl von Rosen

M Johan Widerberg

Martin Nilsson Jacobi
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 februari 2021
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
SIDAN 91

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola,
org.nr 855100-5799
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftelsens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernårsredovisningen för år
2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse
daterad 28 februari 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som den
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera
stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna
på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen och verkställande direktören om bland
annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Göteborg den 26 februari 2021
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Väsentliga uppgifter
Uppgifter som universitet och högskolor lämnar upplysning om.
2020

Utbildning och forskning
Antal helårsstudenter 1
andel kvinnor
andel män
Kostnad per helårsstudent (tkr) 6
Antal helårsprestationer 1
andel kvinnor
andel män
Kostnad per helårsprestation (tkr) 6
Antal studieavgiftsskyldiga helårsstudenter
andel kvinnor
andel män
Antal nyantagna doktorander
andel kvinnor
andel män
Antal aktiva doktorander 2
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetare 7)
andel kvinnor
andel män
Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetare)
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (netto median)
kvinnor
män
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (netto median)
kvinnor
män
Antal doktorsexamina
andel kvinnor
andel män
Antal licentiatexamina
andel kvinnor
andel män
Antal refereegranskade vetenskapliga artiklar 5
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig artikel (tkr) 5

2019

2018

2017

2016

9 590
33 %
67 %
112
8 641
33 %
67 %
124
613
24 %
76 %
215
33 %
67 %
1 062
32 %
68 %
821
34 %
66 %
–
2,7 år
2,6 år
2,8 år
4,2 år
4,2 år
4,2 år
189
33 %
67 %
152
26 %
74 %
(2 379)
(1 229)

9 149
32 %
68 %
113
8 076
33 %
67 %
128
595
24 %
76 %
223
35 %
65 %
1 084
30 %
70 %
811
33 %
67 %
–
2,7 år
2,7 år
2,7 år
4,1 år
4,1 år
4,0 år
151
33 %
67 %
151
34 %
66 %
2 174
1 361

8 828
32 %
68 %
112
7 827
33 %
67 %
126
587
25 %
75 %
226
33 %
67 %
1 084
30 %
70 %
803
33 %
67 %
–
2,6 år
2,6 år
2,7 år
4,2 år
4,2 år
4,2 år
169
36 %
64 %
159
25 %
75 %
2 161
1 297

8 937
32 %
68 %
108
7 890
32 %
68 %
122
565
25 %
75 %
191
32 %
68 %
1 111
30 %
70 %
784
34 %
66 %
–
2,7 år
2,7 år
2,7 år
4,2 år
4,3 år
4,1 år
139
28 %
72 %
132
33 %
67 %
1 975
1 345

8 952
32 %
68 %
110
8 162
32 %
68 %
120
483
24 %
76 %
201
28 %
72 %
1 137
30 %
70 %
776
32 %
68 %
–
2,6 år
2,6 år
2,6 år
4,1 år
4,2 år
4,1 år
204
28 %
72 %
152
29 %
71 %
1 930
1 429

Personal (årsarbetare 7)
Antal anställda
andel kvinnor
andel män
Medelantalet anställda (heltidstjänster)
andel kvinnor
andel män
Antal lärare 3 totalt
andel kvinnor
andel män
Antal disputerade lärare 3
andel kvinnor
andel män
Antal professorer
andel kvinnor
andel män

2 986
39 %
61 %
3 152
40 %
60 %
653
24 %
76 %
601
25 %
75 %
200
17 %
83 %

3 110
39 %
61 %
3 170
39 %
61 %
662
24 %
76 %
604
25 %
75 %
201
17 %
83 %

2 999
38 %
62 %
3 092
39 %
61 %
664
22 %
78 %
602
22 %
78 %
195
17 %
83 %

2 955
38 %
62 %
3 066
38 %
62 %
689
22 %
78 %
623
23 %
77 %
195
14 %
86 %

2 935
36 %
64 %
3 076
37 %
63 %
707
21 %
79 %
634
21 %
79 %
193
13 %
87 %

Ekonomi
Intäkter (inklusive finansiella) totalt (mnkr) varav
Grundutbildning (mnkr)
andel anslag
andel externa intäkter
Forskning och forskarutbildning (mnkr)
andel anslag
andel externa intäkter
Kostnader (inklusive finansiella) totalt (mnkr)
andel personal
andel lokaler
Lokalkostnader 4 per kvm (kr)
andel av justerade totala kostnader
Balansomslutning (mnkr)
varav: oförbrukade bidrag
årets resultat
fritt eget kapital inkl. årets resultat

3 999
1 135
86 %
14 %
2 864
33 %
67 %
4 080
67 %
12 %
2 044
12 %
3 931
1 157
– 81
260

3 966
1 079
84 %
16 %
2 887
32 %
68 %
4 077
63 %
12 %
2 044
12 %
3 533
1 107
– 112
341

3 802
1 019
83 %
17 %
2 783
32 %
68 %
3 876
62 %
12 %
1 980
12 %
3 848
1 111
– 74
453

3 695
1 034
83 %
17 %
2 661
33 %
67 %
3 693
61 %
12 %
1 838
12 %
3 452
996
2
527

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

1

Exkl uppdragsutbildning, beställd utbildning samt studieavgiftsskyldiga studenter.
Antalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1 % under andra kalenderhalvåret.
Med lärare avses här professor, biträdande professor, docent, universitetslektor, forskarassistent, adjunkt, tekniklektor.
4 Enligt Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendation 2014:1.
5 Uppgift om antalet artiklar och kostnad per artikel år 2020 visas inom parentes. Dessa mått kommer att förändras när antalet artiklar blir komplett under början av år 2021.
6 Kostnad per helårsstudent och kostnad per helårsprestation kan inte summeras, båda innehåller totala kostnader.
7 Å rsarbetare avser arbetad tid exkl. tjänstledigheter längre än 1 månad.
2
3
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Chalmers i siffror – 10 år

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildning
Nybörjare årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

706
1 639
1 527
380

771
1 613
1 395
338

727
1 542
1 342
286

633
1 602
1 437
374

667
1 623
1 521
316

676
1 685
1 490
358

714
1 737
1 277 3
378

757
1 764
1 551
388

741
1 772
1 590
369

633
1 662
1 532
357

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

1 611
3 777
3 585
914
–

1 494
3 596
3 297
906
–

1 476
3 389
3 124
845
–

1 369
3 356
3 117
775
1

1 356
3 405
3 250
707
–

1 296
3 499
3 269
765
6

1 327
3 508
2 673 3
800
4

1 459
3 379
3 073
750
4

1 418
3 181
2 912
699
5

1 178
3 116
2 894
727
16

Masterutbildning 1
Nybörjare årskurs ett avancerad nivå
Helårsstudenter 2
Helårsstudenter, studieavgiftsskyldiga
Helårsprestationer 2
Helårsprestationer, studieavgiftsskyldiga
Masterexamina
varav även avlagt civilingenjörs-/arkitektexamen

2 013
2 874
613
2 577
594
1 507
884

1 801
2 799
595
2 454
553
1 572
867

1 677
2 805
587
2 452
530
1 349
801

1 880
2 807
565
2 360
491
1 335
757

1 817
2 801
483
2 388
437
1 238
673

1 746
2 692
413
2 254
378
1 156
649

1 690
2 632
313
1 865 3
211 3
1 193
751

1 615
2 530
243
2 174
215
1 202
723

1 371
2 461
185
2 214
157
1 134
639

1 366
2 776
67
2 366
50
1 199
636

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

1 300
952

1 141
930

1 092
909

1 172
976

1 123
1 003

1 231
1 032

1 228
865 3

1 272
1 040

1 151
1 020

1 192
1 006

Forskarutbildning
Forskarstuderande 4
varav nyantagna
Forskarexamina
varav: doktorsexamina
licentiatexamina

1 062
215
341
189
152

1 084
223
302
151
151

1 084
226
328
169
159

1 111
191
271
139
132

1 137
201
356
204
152

1 162
230
306
167
139

1 140
187
349
171
178

1 162
172
334
163
171

1 150
211
324
172
152

1 147
232
304
138
166

Personal (årsarbetare) 5
Undervisande och forskande
Teknisk och administrativ

2 069
917

2 140
970

2 068
931

2 032
923

2 020
915

2 061
877

2 073
855

2 012
826

1 962
782

1 866
784

Totalt

2 986

3 110

2 999

2 955

2 935

2 938

2 928

2 838

2 744

2 650

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

1 135
2 864
1 909

1 079
2 887
1 966

1 019
2 783
1 886

1 034
2 661
1 793

1 027
2 584
1 727

1 061
2 536
1 695

973
2 438
1 604

901
2 338
1 553

861
2 312
1 535

889
2 139
1 457
3 028

Intäkter totalt

3 999

3 966

3 802

3 695

3 611

3 597

3 411

3 239

3 173

Totalt i 1980 års kostnadsläge

1 190

1 186

1 158

1 147

1 141

1 148

1 088

1 031

1 010

972

– 81

– 112

– 74

2

– 200

223

91

– 46

32

–10

67
12
16
4
1

63
12
21
3
1

62
12
22
3
1

61
12
22
3
2

62
12
22
3
1

59
13
24
3
1

58
14
23
3
2

61
13
22
3
1

59
13
22
4
2

59
14
21
4
2

Resultat efter finansiella poster (mnkr)
Personalkostnader (%)
Lokalkostnader (%)
Övriga kostnader (%)
Avskrivningar (%)
Finansiella kostnader (%)
1

 vslutande delen (120 hp) av civilingenjörs-/arkitektutbildningen ingår för antagna HT 2004 och senare.
A
E xklusive avgiftsskyldiga studenter.
helårsprestationer är lägre år 2014 pga ändrad läsårsindelning, där tentamensperiod är flyttad från december 2014 till januari 2015.
4 A ntalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1 % under andra kalenderhalvåret.
5 Å rsarbetare avser arbetad tid exkl. tjänstledigheter längre än 1 månad, vilket redovisas från år 2015.
2

3 Antalet
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