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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 4. Lärosätet har formen av
en stiftelsekoncern som presenteras på sid 6.

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.

10 712
Antalet helårsstudenter 2021.
Av dessa är 640 avgiftsskyldiga
internationella studenter.
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Millikelvin, är den temperatur nära den absoluta
nollpunkten som är en lämplig arbetstemperatur för
processorn i en framtida kvantdator. En ny termometer utvecklad vid Chalmers kan mäta temperaturen vid kvantberäkningar mycket exakt och snabbt.

3 063 vetenskapliga
publikationer
Artiklar och konferensbidrag i internationella refereegranskade
publikationskanaler från chalmersforskare 2021 (avläst 2022-01-19).

Intäkter
Intäkter totalt
Stiftelsekoncernen
Chalmers

Grundutbildning
Chalmers tekniska
högskola AB

Forskning/forskarutb.
Chalmers tekniska
högskola AB

4 235 mnkr

1 196 mnkr

2 966 mnkr

Att energiförsörjning och energilagring är en av samtidens viktigaste frågor märks
på den uppmärksamhet forskningsresultat på dessa områden väcker. 2021 års
mest uppmärksammade forskningsnyheter från Chalmers handlar om just detta:
Världens första laddbara cementbaserade batteri har utvecklats på institutionen
för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Konceptet för batteriet utgörs av en
cementbaserad mix där kolfiber blandats i för att ge ledningsförmåga och böjhållfasthet. Inbäddat i mixen ligger en metallpläterad kolfiberväv: järnpläterad i
anodlagret och nickelpläterad i katodlagret. Många tekniska utmaningar återstår, men om tekniken utvecklas kan stora delar av byggnader i framtiden få en
energilagrande funktion.
Forskare på Chalmers, i ett samverkansprojekt med KTH, har också under året
presenterat ett strukturellt batteri av kolfiber med kombinerade egenskaper som
vida överstiger något som tidigare har tillverkats, vad gäller elektrisk energilagring, styvhet och hållfasthet. Om man ser till den multifunktionella prestandan
så är den 10 gånger högre än hos andra strukturella batterier.
Omslagsbilden: En världsunik optisk förstärkare av kiselnitrid, framtagen på fotonikavdelningen vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap på
Chalmers, förväntas revolutionera både rymd- och fiberkommunikationen. Den
ryms på ett minimalt chip – och genererar minsta möjliga brus.

3 084
Medeltalet anställda 2021
Stiftelsekoncernen Chalmers

Andel män
60 %

Andel kvinnor
40 %
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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

• Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål, lokalt och globalt.
• Vi samverkar med andra för att hitta lösningar på de
stora och allt mer komplexa utmaningar världen står
inför.

VISIONEN INNEBÄR FÖR OSS SJÄLVA ATT

Chalmers målbilder
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS

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.

• Var och en tar ansvar för hållbarhet i sin dagliga
verksamhet.
• Vi förmår prioritera och är långsiktiga i våra val
och beslut.

Chalmers värdeord
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.

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.
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Ett utmanande år visar Chalmers styrka
Med 2021 lägger vi ännu ett pandemi-år till
handlingarna. Ytterligare ett år fyllt av nya
forskningsresultat, studenters nyvunna insikter,
examina, avhandlingar, forskningspubliceringar
och nyttiggörandeframsteg. Nyfikenhet, envishet,
passion och stora ansträngningar har gjort det
möjligt.
Det är imponerande och oerhört glädjande, men det har givetvis ett pris. Situationen för många av våra studenter under
perioder med distansundervisning och sociala begränsningar
har varit oerhört tuff. Medarbetare har slitit hårt både på
grund av pandemin och för att verksamheten ska fungera så
väl som möjligt efter ekonomiska besparingar.
Men jag vill gärna uppehålla mig en stund vid detta: hur verksamheten träget fortsätter, trots att förutsättningarna är allt
annat än idealiska. De svåra tiderna gör att vi anar vilken
obändig kraft som finns i ett lärosäte.
Man kan naturligtvis nöja sig med att konstatera att detta helt
enkelt är summan av många individers ansträngningar. Det vi
kallar Chalmers är ju i slutändan kombinationen av alla
människor som verkar här. Samtidigt vill jag hävda att ett sådant konstaterande bara når halvvägs som förklaring till den
där kraften. För bakom denna kraft finns en vilja, och den
viljan är resultatet av en tro. En grundläggande övertygelse
som vi delar, och som handlar om utbildningens, vetenskapens och teknologins möjligheter att ta oss framåt. Både som
samhälle i stort och på ett individuellt plan. Vi har också en
tro på just Chalmers som lärosäte. Det kanske låter högtidligt
men det är egentligen inget konstigt: vi vet att en utbildning
från Chalmers är till stor nytta för individen, liksom för de
sammanhang där hen senare kommer att verka. Vi vet att vår
forskning omsätts i praktisk nytta och helt ny kunskap. Ett
kvitto på att detta stämmer får vi i omvärldens stora förtroende för våra forskningsresultat och våra studenter.
Under 2021 har ett intensivt arbete påbörjats för att revidera
Chalmers vision och strategier. Det är det styrdokument som
utifrån visionen om en hållbar framtid ska göra de mest övergripande strategiska ställningstagandena om hur vi på Chalmers på bästa sätt ska ta oss mot målet. Vad kommer att förväntas av oss på 2030-talet, hur ska Chalmers förhålla sig till
denna bild och hur ska vi möta förväntan? Det är ett arbete
som involverat en mängd personer i hela vår verksamhet, en
sorts gemensam kalibrering av kompassen för hela lärosätet
om man så vill.
Jag ska inte föregripa resultatet av detta lagarbete här. Men
arbetet i sig har gett anledning att reflektera kring vad som
är unikt med Chalmers. Som stiftelseägt fristående lärosäte
är Chalmers förvisso ganska ovanligt i den svenska universitetsvärlden, vilket onekligen ger oss möjligheter, men utöver
detta?

Går det att blottlägga en innersta idé, någon sorts essens,
kanske något som kan spåras ända till starten 1829?
Det låter sig inte ringas in så där utan vidare – åtskilligt har ju
förändrats på resan från den ”Industrie-Skole för fattige barn
som lärt läsa och skrifwa” som William Chalmers nämner i
sitt testamente till dagens internationellt uppkopplade tekniska universitet. Men jag vill ändå hävda att det faktum att
Chalmers i grunden är ett enskilt initiativ som bottnar i ett
socialt engagemang är något vi fortfarande bär med oss. Identiteten som oberoende och samtidigt i ständig samverkan med
olika aktörer i det kringliggande samhället är viktig.
Denna identitet, i kombination med övertygelsen om akademins och Chalmers möjligheter, innebär att det finns saker
värda att kämpa för, i synnerhet i tuffa tider. Och det är också
en delförklaring till att vi lyckats så väl trots omständigheterna 2021. Vi har något att tro på.

”Ett enskilt initiativ som bottnar
i ett socialt engagemang är något
vi fortfarande bär med oss”

När detta skrivs har vi redan gått in i år 2022. Det finns gott
hopp om att de svårigheter pandemin medfört undan för undan ska försvinna. Samtidigt saknas inte orosmoln. Populistiska strömningar i olika delar av världen ifrågasätter vetenskapens och den fria forskningens, kanske rentav den fria
tankens ställning.
I Sverige tycks de flesta lyckligtvis överens om forskningens
och den högre utbildningens avgörande roll, både i omställningen till ett hållbart samhälle och när det gäller att upprätthålla och utveckla vår konkurrenskraft. Dessvärre hindrade
det inte en förändring av utlänningslagen sommaren 2021
som i ett slag kraftigt försämrade möjligheterna för utländska
doktorander och forskare att etablera sig här. Chalmers har
tillsammans med övriga svenska lärosäten reagerat kraftigt
på detta som både riskerar att drabba individen och försvåra
för oss att hävda oss i den internationella konkurrensen om
akademisk spetskompetens. Vi ser dessvärre ännu ingen lösning på problemet.
Så även om pandemin långsamt lossar sitt grepp får vi nog
räkna med fortsatta utmaningar. Vi kan dock göra det med
stor tillförsikt – vi har något oerhört starkt att kämpa för.

Stefan Bengtsson
Rektor och vd

6

CHALMERS ÅRSBER ÄT TELSE 2021

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. Under 2021 har
koncernstrukturen renodlats så att Chalmers tekniska högskola AB inte står som ägare av andra bolag, utan samtliga
bolag i koncernen har direkta kopplingar till Stiftelsen som
ägare. Ett arbete för att ytterligare utveckla kopplingen mellan Chalmers tekniska högskolas verksamhetsplan och planerna för respektive bolag har inletts.

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

Chalmers Tekniska Högskola 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. Chalmers bedrev tidigare uppdragsutbildning i ett eget bolag,
Chalmers professional Education AB – detta har avvecklats
och kvarvarande uppdragsutbildning bedrivs inom Chalmers
tekniska högskola AB.

Chalmers Ventures AB
är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen via Chalmers Holding
AB som ska omsätta kompetens och forskningsresultat från
lärosätets akademiska verksamhet – också i samverkan med
externa aktörer – till bärkraftiga tillväxtbolag genom högklassiga inkubationsprocesser. Bolaget är en viktig motor i
arbetet med att låta entreprenöriellt tänkande genomsyra
verksamheterna i hela Chalmerssfären.

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

”Stiftelseformen ger förutsättningar
för att med egna medel finansiera
kraftfulla satsningar på forskning,
utbildning och nyttiggörande”

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. I september 2021 påbörjades
bygget av den första av tre planerade anläggningar och provoch 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, näringsliv och det offentliga samhället.
Samtliga är intressebolag delägda av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola tillsammans med intressenter från såväl industri som offentlig förvaltning.

Chalmersfastigheter AB
är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola genom Chalmers Holding AB 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.
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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)
har omkring 100 anställda. Chalmers tekniska högskola är stiftare
och styrelsen tillsätts av Chalmers tekniska högskola AB. Verksamheten är en del av innovations-ekosystemet och utgörs huvudsakligen
av 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. har omkring 100 anställda.
Chalmers tekniska högskola är stiftare och styrelsen tillsätts av
Chalmers tekniska högskola AB.
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.
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Ledning och organisation
Chalmers tekniska högskola AB driver den
akademiska utbildnings-, forsknings- och
nyttiggörandeverksamheten vid lärosätet. Den
operativa verksamheten leds av rektor som också
är vd och som ansvarar inför bolagets styrelse
(sidan 55). Chalmers ledningsgrupp, under
ledning av rektor/vd, ansvarar för att samtliga
verksamhetsområden samverkar och driver
Chalmers utveckling framåt.

Å

r 2020 inleddes ett omfattande arbete för att trygga en ekonomi i balans. Orsaken var risk för ett
betydande framtida ekonomiskt underskott, huvudsakligen på grund av ökande pensionskostnader. Arbetet, som beskrivs närmare på sidan 39, har under
2021 resulterat i neddragningar, och i några fall organisatoriska justeringar främst inom det gemensamma verksamhetsstödet, för att säkra ett fortsatt framgångsrikt Chalmers.
Den fakultetsmodell som introducerades 2015 med syftet att
säkra långsiktiga förutsättningar för Chalmers fakultet ligger
till grund för resursfördelningen på lärosätet och är väsentli-

gen 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 kvalitetsarbete och genom gränsöverskridande 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 stärka 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 tretton prefekter, fakultetsrådets ordförande (adjungerad), studentkårens ordförande, universitetsdirektör samt HR-chef,
ekonomichef, kommunikationschef och rektors rådgivare.
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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 sju
avdelningar inom administration och service under universitetsdirektören. Verksamhetsstödets uppgift är att stödja och
förvalta Chalmers verksamhet och utveckling på ett effektivt
och ändamålsenligt sätt.

Utbildning och livslångt lärande
Vicerektor för utbildning och livslångt lärande har ett övergripande strategiskt ansvar för Chalmers utbildning på grund
och avancerad nivå samt för livslångt lärande 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.

Forskning och forskarutbildning
Vicerektor för forskning har ett övergripande strategiskt ansvar som även omfattar styrkeområden och excellensinitiativ
– se avsnitt om flerdisciplinära arbetssätt nedan.
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. Chalmers prorektor/vice vd
ansvarar för forskarutbildningen, och har även ett strategiskt
ansvar för digitaliseringsfrågor på lärosätesövergripande
nivå samt är ställföreträdande rektor och ersätter rektor/vd i
olika funktioner.

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.

Campus och hållbar utveckling
Chalmers har under 2021 fattat beslut om att inrätta ett nytt
vicerektorsuppdrag med ansvar för campus och hållbar utveckling för att från och med 2022 ha ett tydligare ledningsfokus på dessa frågor.
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Fakultetsrådet
Fakultetsrådet är ett självständigt, representativt organ för
fakulteten (Chalmers är ett enfakultetsuniversitet så all utbildning och forskning sker inom ramen för den enda, tekniska fakulteten) och behandlar verksamhetsfrågor av principiell natur ur ett akademiskt perspektiv. Fakultetsrådet är
rådgivande till rektor.

Flerdisciplinära arbetssätt
En nyckel till Chalmers förmåga att på olika sätt arbeta utmaningsdrivet i tät samverkan med samhälle och industri, är att
komplettera institutionernas förmåga till ämnesmässig fördjupning med andra organisatoriska dimensioner som kan
samla kompetens och integrera forskning, utbildning och nyttiggörande över institutionsgränserna. De viktigaste exemplen på sådana arbetssätt på Chalmers är styrkeområden, excellensinitiativ och utbildningsområden.
STYRKEOMRÅDEN OCH EXCELLENSINITIATIV

Chalmers styrkeområden inrättades delvis som ett svar på det
forskningspolitiska initiativet att definiera 24 strategiska
forskningsområden 2008. Styrkeområdenas sammansättning
har justerats något sedan starten, men de har det gemensamt
att de tar avstamp i stora samhällsutmaningar och att Chalmers inom vart och ett har potential att göra internationellt
avtryck.
Utmaningarna konkretiseras i förhållande till FN:s globala
hållbarhetsmål och förhåller sig till Chalmers klimatstrategi.
De nyttjar och samlar den vetenskapliga excellensen i samarbetsarenor där discipliner möts. Möten mellan akademin, näringslivet och samhället ger möjlighet till utveckling av hela
Chalmers verksamhet.
Styrkeområdena ansvarar inom sina områden för att:
• Definiera och beskriva vilka samhällsutmaningar Chalmers ska prioritera.
• Stötta utvecklingen av forskning, utbildning och nyttiggörande genom att stimulera mångvetenskapliga samarbeten
och nätverk i förhållande till de prioriterade utmaningarna.
• Stimulera och koordinera samverkan med omvärlden i syfte att dels kraftsamla för att möta de prioriterade utmaningarna, dels verka för att resultaten nyttiggörs och bidrar till samhällets utveckling.
• Skapa genomslag för Chalmers verksamhet i förhållande
till de prioriterade samhällsutmaningarna.
Verksamheten inom respektive styrkeområde är i sin tur
orienterad kring ett mindre antal prioriterade profilområden
och inom dessa formuleras konkreta utmaningar och mål
med direkt relevans för samhälle och industri. Här kan innovativa lösningar växa fram och testas av olika aktörer i samverkan, för att sedan skalas upp för bredare användning och
samhällsnytta på en öppen marknad eller av offentliga organisationer.
Ett sätt för styrkeområdena att främja uppkomsten av relevanta mångdisciplinära initiativ är att skapa olika typer av
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”I förhållande till de tretton
institutionerna utgör utbildningsorganisationen en matris”

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

Samarbetspartner

Energi

dynamiska mötesplatser. Det kan vara genom specialiserade
centrum som samlar kompetens från olika håll, seminarier
och diskussionsforum eller gemensam användning av avancerade forskningsinfrastrukturer.

Göteborg Energi
ABB
Preem
HSB
IVL Svenska miljöinstitutet

Informations- och
kommunikationsteknik

Saab
Ericsson
Ruag

Transport

Volvokoncernen
Volvo personvagnar
Cevt

På styrkeområdena ligger också ansvaret för den samverkan
som ryms inom ramen för långsiktiga samarbetsavtal med
strategiska partner till Chalmers. På Chalmers är det även
styrkeområdenas ansvar att fördela de särskilda strategiska
forskningsområdesmedel (SFO) som kommer lärosätet till del.

Materialvetenskap

Stora Enso
Nouryon
Rise

Produktion

Ikea

Parallellt med styrkeområdena införde Chalmers 2018 konceptet excellensinitiativ (EI), vilket fångar långsiktiga behov
av excellensutveckling inom tvärdisciplinära och grundläggande forskningsområden.
Styrkeområden och excellensinitiativ är underställda Chalmers vicerektor för forskning.

Chalmers styrkeområden
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.

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Göteborgs stad/
Göteborgs universitet

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Chalmers utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs inom fem utbildningsområden underställda vicerektor
för utbildning och livslångt lärande.
I förhållande till de tretton institutionerna utgör utbildningsorganisationen en matris och en beställarorganisation, inrättad 2005. Organisationsformen gör det möjligt att sätta samman innehållet i utbildningsprogrammen – som till sin natur
är flerdisciplinära – oberoende av institutionernas avgränsningar. Det är ett sätt att säkerställa att utbildningsprogrammen är väl sammansatta utifrån samhällets breda utmaningar
och efterfrågan på kompetens snarare än överväganden utifrån en viss institution. Genom att administrera finansieringen av utbildning genom beställarorganisationen kan man säkerställa att dessa medel alltid används för att på bästa sätt
gynna utbildningsprogrammen.
Sättet att organisera utbildningen är en nyckelfaktor bakom
hur Chalmers kan bedriva systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete och kontinuerligt sätta upp nya utbildningsmål.
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 uppdragsutbildning, fort- och vidareutbildning för det livslånga lärandet,
exempelvis fristående kurser och öppna nätbaserade kurser
(Massive Open Online Courses, så kallade moocar).

TRANSPORT
tar fram ny kunskap för att möta transportrelaterade hållbarhets-utmaningar. Fokus ligger på att öka effektiviteten hos
transporter och logistik, öka trafiksäkerheten och uppnå ett
fossilfritt transportsystem.
NANO (EXCELLENSINITIATIV)
samordnar forskning om de unika kemiska och fysiska fenomenen som existerar i mycket små dimensioner och främjar
utvecklingen av teknik som utnyttjar dessa fenomen.

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
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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

Elektroteknik

Prefekt
Fredrik Nilsson

Prefekt
Anders Karlström

Avdelningar
Arkitekturens teori och metod
Byggnadsdesign
Byggnadsteknologi
Construction management
Geologi och geoteknik
Installationsteknik
Konstruktionsteknik
Stadsbyggnad
Teknisk akustik
Vatten miljö teknik

Licentiatexamina13
Doktorsexamina12
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
226
Refereegranskade
konferensbidrag68
Antal helårsstudenter
1 533
Antal anställda
216
Intäkter (mnkr)
325

Fysik
Prefekt
Thomas Nilsson

Biologi och Bioteknik
Prefekt
Maria Faresjö
Avdelningar
Industriell bioteknik
Kemisk biologi
Livsmedelsvetenskap
Systembiologi

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

0
15
262
0
120
188
229

Data- och informationsteknik
Prefekt
Richard Torkar
Avdelningar
Computer Network and Systems
Interaction Design & Software
Enineering
Computing Science
Data Science och AI

* Varav Chalmers

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

Licentiatexamina6
Doktorsexamina21
Refereegranskade 
vetenskapliga artiklar
297
Refereegranskade
konferensbidrag159
Antal helårsstudenter
970
Antal anställda
261
Intäkter (mnkr)
339

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

** Inklusive sampublicerade artiklar med GU

15
17

14 *
15 *

126

95 **

155

121 **

2 519 1 447 *
267
197 *
365
275 *

Avdelningar
Kemisk fysik
Kondenserad materie- och
materialteori
Materialfysik
Mikrostrukturfysik
Nano- och biofysik
Subatomär, högenergi- och
plasmafysik

Licentiatexamina13
Doktorsexamina16
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
302
Refereegranskade
konferensbidrag30
Antal helårsstudenter
445
Antal anställda
215
Intäkter (mnkr)
287

Industri- och
materialvetenskap
Prefekt
Rikard Söderberg
Avdelningar
Design & Human Factors
Konstruktionsmaterial
Material- och beräkningsmekanik 
Material och tillverkning
Produktionssystem
Produktutveckling

Licentiatexamina19
Doktorsexamina23
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
196
Refereegranskade
konferensbidrag43
Antal helårsstudenter
837
Antal anställda
185
Intäkter (mnkr)
246
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Kemi och kemiteknik
Prefekt
Hanna Härelind
Avdelningar
Energi och material
Kemi och biokemi
Kemiteknik
Tillämpad kemi

Licentiatexamina22
Doktorsexamina20
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
331
Refereegranskade
konferensbidrag7
Antal helårsstudenter
472
Antal anställda
249
Intäkter (mnkr)
324

Rymd-, geo- och
miljövetenskap
Prefekt
Jan Petter Hansen
Avdelningar
Astronomi och plasmafysik
Energiteknik
Fysisk resursteori
Geovetenskap och fjärranalys
Onsala rymdobservatorium

Licentiatexamina13
Doktorsexamina10
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
348
Refereegranskade
konferensbidrag26
Antal helårsstudenter
596
Antal anställda
255
Intäkter (mnkr)
381

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

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

11
7

162
7

9*
5*

119 **
6 **

2 131 1 661*
162
112*
242
168*

Mekanik och
maritima vetenskaper

Licentiatexamina21
Doktorsexamina17
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
222
Refereegranskade
konferensbidrag61
Antal helårsstudenter
1 054
Antal anställda
219
Intäkter (mnkr)
336

Mikroteknologi
och nanovetenskap

* Varav Chalmers

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

Licentiatexamina8
Doktorsexamina8
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
145
Refereegranskade
konferensbidrag15
Antal helårsstudenter
1 185
Antal anställda
184
Intäkter (mnkr)
227

Prefekt
Ann-Sofie Axelsson
Avdelningar
Fackspråk och kommunikation
Ingenjörsutbildningsvetenskap
Lärande och lärandemiljöer
Informationsresurser och
vetenskaplig publicering

Licentiatexamina0
Doktorsexamina0
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
11
Refereegranskade
konferensbidrag2
Antal helårsstudenter
78
Antal anställda
77
Intäkter (mnkr)
159

Sedan 2017 är Chalmers bibliotek inte en separat enhet, utan en
del av institutionen Vetenskapens kommunikation och lärande.

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

Prefekt
Maria Elmquist

Vetenskapens
kommunikation och lärande

Prefekt
Tf Jonas Ringsberg
Avdelningar
Dynamik
Fordonssäkerhet
Fordonsteknik och autonoma system
Förbränning och
framdrivningssystem
Marin teknik
Maritima studier
Strömningslära
Maritima studier
Strömningslära

Teknikens ekonomi
och organisation

Licentiatexamina10
Doktorsexamina18
Refereegranskade
vetenskapliga artiklar
157
Refereegranskade
konferensbidrag61
Antal helårsstudenter
146
Antal anställda
239
Intäkter (mnkr)
357

** Inklusive sampublicerade artiklar med GU

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.
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Utbildning på förutbildningsnivå,
grundnivå och avancerad nivå
Pandemin har visat att Chalmers är en stabil
organisation som effektivt kan hantera snabba
förändringar och stora påfrestningar. Drivkrafterna
att samlas kring lärandet är starka hos såväl
medarbetare som studenter. Den gradvisa
återgången till campusundervisning har bekräftat
att Chalmers är ett utpräglat campusuniversitet
med lärmiljöer i framkant där studenter och
medarbetare utvecklas genom möten med
varandra. Framtiden är dock inte enbart fysisk. Väl
valda digitala inslag ger ett mervärde till lärandet
och är här för att stanna.

I

den accelererande teknikutveckling som drivs av globala och lokala utmaningar behövs högre utbildning som
vilar på teknikvetenskapernas grunder och förbereder
studenter för att leda vägen mot framtiden. Chalmers utbildningar är i ständig rörelse framåt för att ge studenter ett
brett, djupt och aktuellt kompetensomfång som integrerar
hållbarhet, samverkan med omgivande samhälle och förberedelse för ett livslångt lärande.
2021 har varit ett speciellt år. Från att under vårterminen ha
haft merparten av undervisningen i digitalt format till att under höstterminen återgå till campus sjudande av liv. Det uppdämda behovet av socialt samspel märks tydligt. Många lärosäten arbetar nu med campusfrågor och framtidens utbildning.
Chalmers har under året tagit fram ett förslag till målbild för
Chalmers campus avseende utbildning som på sikt kan innebära en omdaning av Chalmers miljöer med en omfördelning av
var utbildningen bedrivs. Målbilden har tagit intryck av pandemin och tar höjd för att utbildningen i framtiden kan komma
att vara strukturerad på ett annat vis än idag och att lärosätet
behöver samverka än närmre med viktiga representanter för
den arbetsmarknad där studenterna senare ska verka.
Pandemin har varit lärorik och accelererat arbetet med att
digitalisera väl valda inslag i utbildningen. De flesta lärosalar
har utrustats med teknik för att kunna strömma utbildningsinslag mellan olika lärosalar, campus, lärosäten och länder.
Samtidigt som det ger en bättre möjlighet för att hantera pandemirelaterad hybridundervisning underlättar det internationella samarbeten och ökar möjligheten för Chalmers lärare
att designa undervisningen på det sätt som bäst gagnar studenternas lärande. Delar av utbildningens kringaktiviteter
har också visat sig fungera mycket väl i ett nytt digitalt format. Studentmottagning, examensceremoni och kvalitetsvärdering är exempel på aktiviteter där digitala inslag även framöver kommer att komplettera de fysiska.

Utbildningsutbud och dimensionering
Chalmers utbildningsutbud innefattar tekniskt basår på förutbildningsnivå, fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, två kurspaket på grundnivå respektive avancerad
nivå samt 28 grundnivåprogram och 39 masterprogram. Av
grundnivåprogrammen leder 8 till högskoleingenjörsexamen
och 16 till civilingenjörsexamen. Masterprogrammen är, med
undantag för det program som leder till ämneslärarexamen,
öppna för internationella studenter och har engelska som undervisningsspråk. Även delar av grundnivåprogrammen har
engelska som undervisningsspråk. Fristående kurser utan
samläsning med programutbildning utgör en mycket liten del
av Chalmers utbildningsutbud och ges vanligtvis i distansformat medan övrig utbildning i huvudsak ges på campus.
Chalmers nya masterprogram Mobility engineering startade
höstterminen 2021 med mycket gott söktryck. 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.

”Pandemin har varit lärorik och
accelererat arbetet med att
digitalisera väl valda inslag i
utbildningen”
Chalmers inrättade inför höstterminen 2021 en ettårig påbyggnadsutbildning för studenter med utbildningsbevis som
Fartygsbefäl klass VII och Maskinbefäl klass VII. Utbildningen var tänkt att ge dessa studenter den påbyggnad som
krävs för behörighet att tjänstgöra som befälhavare på mindre fartyg inom fartområdet inre fart. Utbildningen ställdes
in innan ansökan öppnade på grund av att platser för den fartygsförlagda delen av utbildning inte kunde säkerställas av
Chalmers samarbetspartner i sjöfartsindustrin. Chalmers utreder möjligheterna att kunna starta utbildningen vid ett senare tillfälle.
Chalmers beslutar årligen om dimensionering av antalet utbildningsplatser. Som underlag för dimensionering och fördelning av utbildningsplatser används såväl omvärldsanalys
som analys av statistik gällande antagning, registrering och
genomströmning. De beslut Chalmers fattade om utökningar
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av utbildningsplatser under 2020, bland annat som följd av de
särskilda satsningarna i samband med covid-19-pandemin,
har fortsatt effekt under 2021 och kommer att få stor påverkan på Chalmers utbildningsvolym även på längre sikt. Utbyggnaden av tekniskt basår med 300 platser som genomfördes 2020 minskades till 150 under 2021 för att den
platsgaranti till Chalmers programutbildningar som basåret
ger inte ska ge undanträngningseffekter för övriga studenter
när antalet platser på dessa utbildningar inte kan byggas ut i
samma takt med hänsyn till prognos över takbelopp. Chalmers beräknar att vara i nivå med takbeloppet under 2022 för
att därefter producera över de prognostiserade takbeloppen
kommande år.

Nationella kvalitetsutvärderingar
Chalmers självvärdering inom den tematiska utvärderingen
av breddad rekrytering skickades in till Universitetskanslersämbetet i juni 2021. Chalmers valde att inkludera breddat
deltagande i självvärderingen eftersom utgångspunkten är
att det bidrar till att skapa förutsättningar för långsiktig breddad rekrytering. Chalmers utgångspunkt i arbetet med breddad rekrytering är att en individs bakgrund inte ska påverka
möjligheten att antas till, genomföra och slutföra utbildning
på Chalmers, vilket är viktigt för såväl individ och lärosäte
som samhälle.
I december 2021 återrapporterade Chalmers sina åtgärder
inom bedömningsområdet jämställdhet inom ramen för Universitetskanslersämbetets lärosätesgranskning 2019. Under
2020 och 2021 har arbete genomförts för att säkerställa att
jämställdhet systematiskt beaktas i utbildningarnas utformning, innehåll och genomförande. En strategi har tagits fram
för Chalmers arbete med jämställdhet inom utbildning vilken
bland annat innefattar att programspecifika lärandemål och
obligatoriska undervisningsmoment tas fram för samtliga
program och att den systematiska uppföljningen av jämställdhet i utbildningen tydliggörs i Chalmers kvalitetssystem. Arbetet har konkret inneburit revidering av ett antal styrdokument, integrering av perspektiven jämställdhet, likabehandling och mångfald i arbetet med planering, utveckling och genomförande av utbildning samt intern kompetensutveckling
genom olika former av organisatoriskt lärande.

Tracks
Chalmers stiftelsesatsning Tracks (med en budget på 200 miljoner kronor 2019–2028) ger lärare möjlighet att med korta
ledtider skapa interdisciplinära kurser över traditionella institutionsgränser. Kurserna ger studenter möjlighet till realistisk träning inför arbetslivet genom projektarbete i multikompetenta team. Under 2021 har 25 kurser genomförts inom
ramen för Tracks med innehåll så som bränslecellsteknik,
solenergi och koldioxidreducering i atmosfären. Under 2021
har byggnationen av Tracks innovativa lärandemiljö genomförts. Denna miljö samlar kompetenser, verktyg, laboratorier
och verkstäder som täcker in alla Chalmers utbildningsområden. Tracks kurser kommer att ha sin hemvist i lärandemiljön
vilket ger goda förutsättningar för studenter och lärare att
samarbeta över program- och institutionsgränser. Lärandemiljön kommer också att vara en arena för samverkan mellan
utbildning, forskning och omvärlden.

Riksidrottsuniversitetet Göteborg
Chalmers samarbetar sedan 2015 med Göteborgs universitet
inom ramen för Riksidrottsuniversitetet Göteborg. Riksidrottsuniversitetet ger elitidrottande studenter möjlighet att
kombinera satsning på idrott med studier på Chalmers eller
Göteborgs universitet. Under 2021 har Chalmers och Göteborgs universitet valt att för perioden 2022–2026 gå in med
separata ansökningar om att bilda varsitt eget riksidrottsuniversitet i syfte att kunna stärka de egna profilerna. För Chalmers del innebär det en förstärkt satsning på idrottsteknologi
inom såväl utbildning som forskning. I december 2021 meddelade Riksidrottsförbundet att såväl Chalmers som Göteborgs universitets ansökningar gått igenom och 1 juli 2022
bildas Riksidrottsuniversitetet Chalmers. Chalmers och Göteborgs universitet avser att fortsätta samarbeta inom ramen
för de respektive två riksidrottsuniversiteten för att upprätthålla de synergieffekter som det tidigare gemensamma riksidrottsuniversitetet har gett.

Pedagogik
Chalmers interna konferens för pedagogisk utveckling
(KUL) hölls 2021 i digital form. Under en heldag i januari
2021 anslöt omkring hundra deltagare för att utbyta erfarenheter kring undervisning och lärande. Konferensen inleddes
med ett inledningsanförande om alternativa examinationsmetoder följt av parallella sessioner med teman som jämställdhet, undervisning online, integrering av kommunikationsinslag och metoder för bedömning och handledning.
Totalt presenterades 26 bidrag på konferensen författade av
lärare på Chalmers.
Chalmers pedagogiska pris för 2021 tilldelades Emílio da
Cruz Brandão vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Jan-Philipp Steghöfer vid institutionen för
Data- och informationsteknik samt lärarlaget Frank Persson,
Kathleen Murphy och Oskar Modin vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Gemensamt för samtliga pristagare 2021 är att de främjat studenternas lärande då
de med stort engagemang har arbetat studentcentrerat och
med kontinuerlig utveckling av sin undervisning.
Beläggningen på Chalmers högskolepedagogiska kurser har
under 2021 varit hög. En ny kurs om blended learning med
särskilt fokus på flipped classroom har utvecklats och genomfördes för första gången under hösten. Rutinerna kring utfärdandet av Chalmers lokala diplom om fullföljd högskolepedagogisk utbildning har uppdaterats och skärpts. Från och
med 2021 utfärdas enbart diplom som helt uppfyller Sveriges
universitet- och högskoleförbunds rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

TOTALT ANTAL DELTAGARE (EJ UNIKA INDIVIDER)
I HÖGSKOLEPEDAGOGISKA KURSER
2021

2020

2019

202

257

222

Doktorander
Övriga anställda
(tekniklektorer, doktorer et cetera)

204

293

215

Totalt

406

550

437

30

40

44

Utfärdade högskolepedagogiska diplom
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Internationalisering
Samarbetet i Europauniversitetsnätverket Enhance där
Chalmers ingår tillsammans med sex andra europeiska universitet har under året fördjupats. Enhance har antagit målsättningen att verka för ansvarsfull samhällsförändring genom att utveckla en stark allians mellan europiska tekniska
universitet som ger förutsättningar för att utveckla och nyttja
vetenskap och teknik ansvarsfullt och omsätta utmaningar
till möjligheter.
Konkret ska detta ske genom att skapa ett samarbete som
präglas av låga trösklar för utbyten, samverkan med externa
parter, integrering av hållbart entreprenörskap i utbildningen, utbildningssamarbete med inriktning mot samhällsutmaningar samt inkludering och bred medverkan av personer
med olika bakgrund och förutsättningar.
Under året har strukturen för Enhance upprättats med tillsättning av flera gemensamma funktioner. En gemensam utbildningsstrategi har antagits och ett gemensamt flerpartsavtal inom Erasmus-programmet har tecknats. De första
stegen har tagits mot att koppla samman tekniska och administrativa system för att underlätta samarbeten och utbyten.
Inom det område Chalmers ansvarar för, hållbart entreprenörskap och hållbar innovation, har ett nära forskningssamarbete utvecklats, en kartläggning av det gemensamma utbudet av kurser inom området gjorts och en gemensam
medverkan i en europeisk affärsplantävling för nystartade
företag genomförts.
En första studentaktivitet inom ramen för Enhance genomfördes i Warszawa i september i form av en sommarskola med
temat ”Green Campus”. I oktober genomfördes också en
workshop för olika befattningshavare vid de sju universiteten
i Valencia.
För Chalmers del är frågan om relationen mellan Enhance
och lärosätets andra strategiska allianser aktuell. Det går inte
att helt särskilja de olika sammanslutningarnas ambitioner
och verksamheter. Likheterna är i många avseenden stora
och när samma partneruniversitet är med i fler än ett samarbete finns det en anledning att, så långt som möjligt, ha samma arbetsformer oavsett vilken sammanslutning det gäller.
Under det gångna året har en översyn av samtliga avtal inom
Erasmus + genomförts inför den nya programperioden (2021–
2027). Utifrån översynen har vissa avtal sagts upp samtidigt
som ett antal nya tillkommit. De kvarvarande avtalen har
omförhandlats. Chalmers två utbytesprogram för utbyten utanför Europa har slagits samman till ett nytt bredare utbytesprogram som döpts till Global exchange. Nytt för Global exchange är att utbyten utanför Europa nu är öppet även för
studenter som endast läser ett masterprogram vid Chalmers.
Under året har fem nya utbytesavtal upprättat inom Global
exchange med lärosäten i Brasilien, Hong Kong, Ryssland,
Sydafrika och USA. De avtal inom Global Exchange som
medfört att Chalmers vid obalans har behövt betala för att
skicka studenter har avvecklats.
Antalet inresande utbytesstudenter var under 2021 drygt 15
procent färre och andelen utresande omkring 30 procent färre jämfört med året innan pandemin började (2019). Inom
Erasmus + var utbytena under höstterminen 2021 på ungefär
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ORGANISERADE UTBYTEN MED ANDRA LÄNDER
2021
VT

2021
HT

2020
VT

2020
HT

Double master degree
Erasmus +
Norden
Unitech
World wide
Bilateral

4
55
–
2
–
3

7
176
–
10
–
17

6
62
–
1
–
58

3
85
–
6
–
5

Totalt

64

210

127

99

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

2
193
1
3
–
1
–

5
340
–
15
–
–
–

8
173
1
1
43
–
–

2
202
1
14
5
1
–

Totalt

207

368

226

225

Utresande utbytesstudenter

Inresande utbytesstudenter

samma nivå som innan pandemin medan de utomeuropeiska
utbytena var mycket få. Antalet ansökningar till utbytesstudier till läsåret 2021/22 ökade med cirka 22 procent jämfört
med läsåret 19/20. De inreserestriktioner som rått till följd
av pandemin, framförallt i och för länder utanför Europa,
har under hela 2021 påverkat möjligheterna att genomföra
utbytesstudier.
Chalmers internationella kandidatarbeten (så kallade capstone-projekt med distribuerade studentteam) i samarbete med
Pennsylvania State University och Volvo Group samt med
UC Berkeley och Volvo Cars är fortsatt framgångsrika. Dessa
samarbeten har även tidigare skett på distans vilket gjort att
de varit väl lämpade för pandemins nya arbetssätt. Dessa digitala arbetssätt har flera fördelar i internationella samarbeten så som minskade resekostnader, minskat miljöavtryck
och förbättrad kreativitet genom möjligheten till större mångfald i bakgrund hos deltagarna. Detta har uppmärksammats
av flera lärosäten som kontaktat Chalmers för att etablera
liknande samarbeten.
Samarbetet med Migrationsverket i frågor som rör utbildning
har under året fungerat väl, såväl på handläggarnivå som i
samordnade kontakter genom Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Jämlikhetsarbete och studenternas arbetsmiljö
Studenternas arbetsmiljö har under 2021 påverkats av pandemin när stora delar av undervisningen bedrivits på distans. I
Chalmers årliga enkät som syftar till att kartlägga studenternas upplevelse av studiemiljön (Studentbarometern) uppgav
fler än hälften av de svarande att deras motivation påverkats
negativt och att deras mentala hälsa försämrats under pandemin. Den sociala distanseringen påverkade starkt och knappt
en fjärdedel ansåg att de hade möjlighet att upprätthålla social kontakt med andra studenter. Socialt stöd från studiekamrater är en viktig faktor för att kunna klara av sina studier och
upprätthålla välmående. Ett flertal program genomförde därför under året särskilda insatser, exempelvis studiegrupper i
digital eller fysisk form för att stärka studenternas sociala
stödnätverk och ge dem fler chanser lära känna varandra.
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Skillnaderna i män och kvinnors uppfattning om sin studiemiljö minskade under 2021 till följd av att männens nöjdhet
sjunkit på fler frågor i enkäten än den gjort för kvinnorna.
Minoritetsgrupper utifrån de övriga diskrimineringsgrunderna uppvisade däremot en större skillnad gentemot majoritetsgrupperna och hade en lägre nöjdhet på fler frågor än tidigare
år. Fler studenter har ansökt om pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning än tidigare år och deras behov
upplevs ha ökat.
I programmens organisatoriska och sociala arbetsmiljöronder identifieras ofta arbetsbelastningen som en risk i arbetsmiljön. Detta återspeglas i Studentbarometern där de påståenden som får minst medhåll från studenterna är ”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”. Programmen arbetar på olika sätt med att minska den upplevda arbetsbelastningen. Åtgärderna handlar bland annat om att se över arbetsbelastningen totalt när studenter läser flera parallella kurser, att
arbeta med studenternas förväntningar på den egna arbetsinsatsen, och att tillsammans med Chalmers studentkår stärka
den sociala sammanhållningen.
Det första halvåret inkom få rapporter till högskolan om upplevelser av trakasserier, diskriminering eller annat kränkande beteende men återgången till campusundervisning och
ökad aktivitet i studentlivet har gjort att fler rapporter inkommit. Under 2021 inkom ett 30-tal ärenden i Chalmers
självrapporteringssystem ”Trygg på Chalmers” som rör studenter. Majoriteten av dessa rör perioden augusti-november.
Chalmers har under året inlett ett fördjupande arbete med
aktiva åtgärder efter att Diskrimineringsombudsmannen
granskat högskolans arbete. En rad förändringar hade redan
genomförts mellan det att utvärderingen gjordes och resultatet presenterades men dokumentation av åtgärder och systematik i genomförande ska fortsätta stärkas. Chalmers bedöms uppfylla kraven på undersökning av risker och att
samarbeta med studenter.
Chalmers har under året uppdaterat styrdokument som rör
formerna för samarbete med studenter om arbetsmiljö och
likabehandling. Detta har bland annat inneburit att samtliga
studentarbetsmiljöombud nu ges möjlighet att delta i samma
arbetsmiljöutbildning som programansvariga och utbildningsområdesledare. Vidare har delegationerna för arbetsmiljöansvar för inresande utbytesstudenter och studenter
som läser fristående kurser förtydligats.
De medel som Chalmers har fått för att stärka studenthälsan
har använts till att anställa en kurator som kommer att utgöra
ett komplement till övrig studenthälsa och komma studenter
från samtliga utbildningsområden till del.

Studentinflytande
Den kontinuerliga dialogen med Chalmers studentkår i frågor som arbetsmiljö, utbildning och jämställdhet är en förutsättning för att Chalmers ska kunna upprätthålla och utveckla kvaliteten i verksamheten. Studenter är på Chalmers
representerade från högsta ledningsnivå till kursvärderingsmöten för enskilda kurser och bidrar med mycket viktiga perspektiv i utbildningsrelaterade frågor. Chalmers och student-

kåren har under 2021 samarbetat särskilt intensivt i
frågeställningar som rör covid-19-pandemin och dess påverkan på utbildningssituationen, bland annat rörande återgången till campusundervisning och vilka erfarenheter från det
gångna året som bör tas med in i framtidens utbildning. Studentkåren har under året varit en mycket viktig samarbetspart särskilt vad gäller mottagning av nya studenter och i uppföljning av studenternas välmående.

Skolsamverkan och studentrekrytering
Under 2021 har Chalmers genomfört långsiktiga insatser
inom skolsamverkan genom digitala möten i grundskolans
klassrum. Pedagogiska program som tekniktävlingen Rädda
ägget, Kodutmaningen och Teknikåttan värdesätts bland såväl lärare som elever. Under året har över 6 000 elever från
Göteborgsregionen, mellersta och södra Sverige varit anmälda till skolaktiviteter med deltagande från Chalmers.
Lärare och övrig skolpersonal är en viktig målgrupp i Chalmers arbete med skolsamverkan och under året har de bjudits
in till föredrag, festivaler, seminarier och öppna föreläsningar. I samband med vissa aktiviteter för elever erbjuds även
fördjupning för skolpersonal med forskare och näringsliv.
Chalmers har också ett särskilt nyhetsbrev för skolpersonal
med omkring 900 prenumeranter.
2021 års studie- och yrkesvägledardag anordnades som ett digitalt evenemang med 120 deltagare från hela Sverige. Utvärderingen visar att deltagarna framöver vill kunna delta såväl
på plats som digitalt för att möjliggöra för fler att delta – ett
exempel på när digitala komplement ger ett mervärde.
Chalmers läxhjälpsinsatser har under året utökats och tillsammans med föreningarna Intize och Astronomisk ungdom
har Mattecoach på nätet och Chalmers pluggstöd kunnat
stötta elever i grund- och gymnasieskolan i matematik.
Projektet Junior Academy, lett av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, har skapat möjlighet att nå ut till barn och
unga globalt. Chalmers har bidragit med internationella studenter som engagerat sig som mentorer som bland annat
coachat 14 internationella projekt, varav ett av lagen utsågs
till vinnare av the Junior Academy Challenge för sitt holistiska koncept för covidvaccindistribution i Indonesien.
För utbildning på grundnivå har rekryteringsinsatserna under 2021 främst genomförts som digitala kampanjer, i sociala
medier och genom digitala möten. I en annonskampanj engagerades alumnen och influeraren Lucas Simonsson som tillsammans med studenter gestaltade åtta skäl att välja Chalmers. Besöksdagen Chalmersdagen genomfördes i mars i
digital form med 1 019 besökare vilket är i nivå med tidigare
år. Dessutom har olika webbinarier om program, studier och
studentliv genomförts.
För utbildningarna på avancerad nivå har digital marknadsföring och annonsering länge haft en stor betydelse vilket
ökat ytterligare under 2021. Det digitala formatet gör det
enklare att nå fler presumtiva studenter för att väcka ett första intresse och underlättar för att skapa en närmare kontakt
med studenter som redan har kännedom om lärosätet. Under
året har Chalmers digitala mötesplatser utvecklats för att
möjliggöra bättre service till de studenter som antagits till en
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utbildning vilket bidrar till att öka den andel antagna studenter som också påbörjar sina studier.
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ANDEL KVINNOR REGISTRERADE I ÅRSKURS ETT
Andel i procent

Chattplattformen Unibuddy har förbättrats för att underlätta
för presumtiva studenter att komma i kontakt med studenter
på Chalmers olika program. Beskrivningarna av utbildningsprogrammen på Chalmers webbplats har utvecklats under
året och i år var huvudformatet för den årliga programbroschyren digitalt med möjlighet att beställa en tryckt version.
Intresset för tryckt material minskar snabbt till förmån för
olika typer av digitalt innehåll.

Civilingenjör/arkitekt
Högskoleingenjör
Master
Sjöfart

Chalmers arbetar aktivt för att minska snedrekryteringen av
studenter till lärosätet för att på sätt säkerställa att de bästa
studenterna oavsett bakgrund söker sig till Chalmers. Utgångspunkten är att alla barn och unga – exempelvis även
från studieovana hem – ska se det som en attraktiv möjlighet
att studera vidare inom naturvetenskap och teknik.

De
Bt
Gs
A
Td
Ae

2021

2020

2019

2018

2017

31
28
42
15

35
31
32
22

33
29
34
23

31
26
33
15

33
27
31
18

ANDEL KVINNOR I ÅRSKURS ETT
Andel i procent

Rekryteringsinsatsen Camp Vera med syfte att få fler kvinnor att välja en teknisk utbildning genomfördes under året för
tredje gången, denna gång i digitalt format genom tre livesändningar.

Antagning och söktryck
ANTAGNING TILL GRUNDNIVÅ

Chalmers fortsätter att erbjuda ett efterfrågat utbildningsutbud. Inför höstterminen 2021 hade Chalmers 5 887 (6 070)
ansökningar i tid, i första hand, varav 31 procent (33 procent
2020) var kvinnor.
Efter två år av stora ökningar av förstahandssökande till
Chalmers utbildningar minskade antalet 2021 med 3 procent
(13 procent ökning 2020), vilket dock fortfarande innebär
fler sökande än 2019. Utbildningarna Tekniskt basår, Arkitektur, Industriell ekonomi och Arkitektur och teknik hade
flest antal sökande i första hand. Alla program utom civilin-

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

Ki
Md
At
Sc
Ep
K
Sh
Kf
Il
It
I
Di
M
Sk
Tm
E
F
D
Mi
Ei
Z
Si
Me

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

2021

2020

2021

2020

21.39
22.29
21.70
20.26
20.15
22.19
21.10
22.08
20.57
20.55

20,99
22,08
20,94
19,05
19,32
21,51
20,10
21,46
18,85
19,01

21.00
22.00
20.99
19.18
19.00
21.54
20.42
21.77
19.40
19.27

18,88 20.63
20,36 20.57
20,05 20.71

18,54 18.96
19,23 19.69
19,68 20.31

20,11 20.29
21,78 21.48

19,10 19.22
21,15 21.00

21,61 21.58

21,51 21.09

19,54 19.96

18,61 18.96

55
50
49
46
46
43
40
38
38
32
27
26
24
23
20
17
17
14
14
11
11
10
10
8

ANTAGNING NYBÖRJARPROGRAM, UTBILDNINGAR 180 HP

Lägsta antagn.
poäng efter
UHR:s urval 2

21,20
22,29
21,46
20,31
20,48
22,03
21,02
21,85
20,31
19,84

66
62
59
58
57

Registrerade
studenters
medianvärde
2021
Ae Affärsutveckling och
entreprenörskap inom
samhällsbyggnadsteknik
Di Datateknik, högskoleingenjör
De Design och produktutveckling,
högskoleingenjör
Ei Elektroteknik,
högskoleingenjör
Ep Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör
Il
Internationell logistik
Ki Kemiteknik, högskoleingenjör
Me Mekatronik, högskoleingenjör
Mi Maskinteknik,
högskoleingenjör
Sh Samhällsbyggnadsteknik,
högskoleingenjör
Si Sjöingenjör
Sk Sjökapten

2020

Lägsta antagn.
poäng efter
UHR:s urval 2
2021

2020

18,11 18.58
18,39 18.82

17,59 17.94
17,71 17.91

20,31 20.09

19,66 20.07

17,60 17.08

15,01 16.00

19,29 19.82
17,76 17.15
17,45 18.39
16,88 17.68

18,70
16,95
16,46
15,08

17,89 18.28

15,69 17.35

17,99 18.10
16,46 14.83
15,47 15.84

16,72 17.35
*
*
*
*

18.96
16.39
17.34
16.75

Antagningspoängen avser sökande som söker på sitt gymnasiebetyg, utan
kompletteringar (BI-gruppen). Maximal poäng: Betyg 22.50. * Alla behöriga antagna
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genjörsprogrammet Kemiteknik samt högskoleingenjörsprogrammen Elektroteknik och Sjöingenjör hade minst en förstahandssökande per utbildningsplats.
Under höstterminen 2021 fanns totalt 2 806 (2 986) studenter
registrerade på de 2 580 (2 715) tillgängliga platserna. 31 (34,
föregående år) 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 utbildningsprogram (antagning till termin 3 eller senare). Under 2021 antogs 98 (68

EFTERFRÅGAN I GRUNDUTBILDNINGEN
Förstahandssökande till
hösten

2021

Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör 1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar 2

726
657
531
520
506
2 815 3 406 3 058 2 862 2 845
686
707
652
613
605
131
132
107
84
77
245
269
280
186
213

Påbyggnad
Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU
Masterprogram
varav internationella
studenter
Förutbildning
Tekniskt basår 3
Antagna

2020

2019

2018

2017

43
110
33
52
40
7 673 8 790 8 279 8 598 9 397
5 303 6 359 6 241 6 840 7 293
899

900

803

711

808

4

Nybörjarprogram
Arkitekt
Civilingenjör 1
Högskoleingenjör
Kandidat
Sjöfartsutbildningar 2
Påbyggnad
Kompletterande pedagogisk
utbildning, KPU
Masterprogram
varav internationella
studenter
Förutbildning
Tekniskt basår 5

105
95
105
105
92
1 641 1 516 1 389 1 371 1 277
561
482
520
502
447
58
47
50
54
37
191
177
201
171
149

17
19
10
3
9
1 903 2 013 1 801 1 677 1 880
541

565

575

467

597

590

706

349

355

260

Inkl Arkitektur och teknik.
2
Utbildning till Sjöingenjör, Sjökapten, Sjöfart och logistik samt Internationell logistik (programmet startade 2019, tidigare Sjöfart och logistik).
3
Varav Tekniskt basår, distans: 166.
4
Registrerade nybörjare inklusive antagna till senare del av program på grundnivå.
5
Varav Tekniskt basår, distans: 200.
1

föregående år) studenter och 68 (33) påbörjade senare del av
ett program.
ALTERNATIVA URVALSMETODER
OCH TEKNISKT BASÅR

Matematik- och fysikprovet och arkitektprovet var inställda
2020 på grund av den pågående pandemin. 2021 kunde dessa
prov åter erbjudas. År 2021 antogs 60 (2019: 79) studenter genom matematik- och fysikprovet. 23 (2019: 48) studenter antogs till arkitektutbildningen genom arkitektprovet.
Chalmers har två förutbildningar kallade Tekniskt basår, en
som ges på campus och en som huvudsakligen ges på distans.
2021 registrerades 357 (2020: 365) studenter på Tekniskt
basår på campus. Av de 365 som registrerades hösten 2020
fullföljde 227 (225) programmet och av dessa erbjöds 190
plats på något av Chalmers ingenjörsprogram (högskole- eller
civilingenjör). 175 (187) antogs via garantiplats. 163 (341) studenter registrerades hösten 2021 på Tekniskt basår på distans. Av de 341 som registrerades hösten 2020 fullföljde 106
programmet och av dessa erbjöds 84 plats på något av Chalmers ingenjörsprogram. 82 av dem antogs via garantiplats.
Det är ännu för tidigt att följa upp prestationer för efterföljande studier för studenterna som antagits till Tekniskt basår på
distans. Studenterna på den campusbaserade varianten av
Tekniskt basår presterar dock mycket väl under efterföljande
studier.
ANTAGNING TILL AVANCERAD NIVÅ

Antalet förstahandssökande till Chalmers masterprogram
minskade med 18 procent inför hösten 2021. Detta bedöms
bero på det osäkra läget i världen med anledning av pandemin. Till masterprogrammen antogs studenter från Chalmers
arkitekt-, civilingenjörs-, kandidat- och högskoleingenjörsprograms tredje årskurs, studenter från andra svenska lärosäten och sökande från utländska universitet.
Totalt sökte 5 899 (2020: 6 968) externa studenter från 139
länder till en utbildning på avancerad nivå på Chalmers i första hand. Av dessa hade 5 303 (6 359) förutbildning från ett
annat land än Sverige. Dessutom sökte 1 774 (1 822) chalmerister till ett masterprogram. Hösten 2021 påbörjade 1 903 (2
013) personer första terminen på något av Chalmers masterprogram, varav 1 248 (1 295) var chalmerister som fortsatte
sin utbildning på avancerad nivå. Totalt registrerades 541

MASTERPROGRAM, 120 HP
Applied mechanics
Architecture and planning beyond
sustainability
Architecture and urban design
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

Sustainable electric power
engineering and electromobility
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
Interaction design and
technologies
Lärande och ledarskap
Management and economics of
innovation
Maritime management
Materials chemistry
Materials engineering
Mobility engineering
Nanotechnology
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
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(718) externa masterstudenter (inklusive sådana som kom genom samarbetena Erasmus Mundus, Double Degree och
Nordic 5 Tech) varav 117 (153) studenter med förutbildning
från ett annat svenskt lärosäte.

Studieavgifter och stipendier
Antalet avgiftsskyldiga studenter ökade till höstterminen
2021. 351 (325) nya avgiftsskyldiga studenter registrerade sig
på Chalmers mastersprogram under perioden 16 augusti till
16 september 2021. Av de nya studenterna har 44 (66) erhållit
någon form av stipendium administrerat av Chalmers, se tabell. Könsfördelningen bland de nya avgiftsskyldiga studenterna är 95 kvinnor och 256 män (73 procent).
Av de 40 avgiftsskyldiga studenter som inför läsåret 2020/2021
erhöll stipendier via stipendieprogrammen Avancez eller Ipoet hade 18 studenter presterat särskilt goda resultat under sitt
första år och de beviljades därför ytterligare reduktion av studieavgiften 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 2021 fick Chalmers något färre tilldelade
stipendier av Svenska Institutet än 2020 vilket resulterade i att
antalet studenter som registrerades på Chalmers med stipendium från Svenska Institutet minskade från 14 (2020) till 10.
Då covid-19-pandemin haft stor påverkan på avgiftsskyldiga
studenters ekonomiska situation inrättades inför höstterminen 2021 ett tillfälligt stipendium för redan registrerade avgiftsskyldiga studenter som skulle påbörja sitt andra år på ett
masterprogram. Stipendiet betalades ut i form av en reduktion av studieavgiften med 50 procent till de 224 studenter
som uppfyllde kriterierna.

Vägledning och validering för nyanlända samt
bedömning av reell kompetens
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 representerat i två nätverk inom reell
kompetens vilket innebär värdefull samverkan med flera olika lärosäten.
Till vår-, sommar- och höstterminen 2021 har Chalmers antagning gjort en prövning av den reella kompetensen för 135
individer. Av dem har 123 individer prövats mot grundläggande och/eller särskild behörighet för en kurs eller ett utbildningsprogram på grundnivå. Av dessa har 80 fått bifall
och bedömts som behöriga (grundläggande och/eller särskild

STIPENDIER TILL AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER HT2021
Stipendieprogram
Adlerbert study
scholarships
Avancez
IPOET

Antal
4
18
19

Stipendieprogram
Svenska Institutet
Volvo Group
US Friends of Chalmers

Antal
10
2
1
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behörighet). 12 individer har prövats mot särskild behörighet
för ett utbildningsprogram på avancerad nivå (masterprogram) och 5 av dem kunde beviljas reell kompetens baserat på
dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet.
Ansökningar om reell kompetensprövning för tillgodoräknande är relativt ovanliga men processen motsvarar den för
prövning för 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, prestationer,
examina och intäkter
REGISTRERINGAR OCH PRE STATIONER

Antalet helårsstudenter inom takbeloppet år 2021 uppgick till
10 072 och antalet helårsprestationer till 8 890 vilket motsvarar en prestationsgrad om 88 procent jämfört med 90 procent
föregående år. Med prestationsgrad menas i vilken omfattning
som studenterna klarar kurser som de varit registrerade på.
Antalet avgiftsskyldiga studenter år 2021 uppgick till 640 och
antalet helårsprestationer till 590 vilket motsvarar en prestationsgrad om 92 procent.
INTÄKTER TILL UTBILDNING PÅ GRUNDOCH AVANCERAD NIVÅ

Intäkter till grundutbildning uppgick år 2021 till 1 196 miljoner kronor, en ökning med 61 miljoner (5 procent) jämfört
med år 2020. Intäkter från Utbildningsdepartementet har
ökat med 53 miljoner kronor (5 procent). Ökningen beror
främst på fler studenter samt lön- och prisjustering av anslaget. Intäkter från övriga statliga finansiärer har ökat med 1
miljon kronor. Intäkter från Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola har ökat med 2 miljoner. Bidrag och uppdrag från
företag, privata stiftelser och liknande har minskat med 5 miljoner kronor vilket beror bland annat på minskade intäkter
från utbildningsuppdrag. Övriga intäkter har ökat med 10
miljoner kronor vilket framförallt beror på ökade intäkter
från öppna sålda kurser.
Den statligt finansierade grundutbildningens andel utgör 87
procent av intäkterna, vilket är i nivå med föregående år.

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
2021

2021 2020 2019 2018 2017

86 %

1 028

975

905

842

858

1%

10

9

15

19

16

1%

9

14

16

16

16

1%
7%
4%
0%

9
89
51
0

7
89
41
0

14
88
41
0

14
88
40
0

23
83
38
0

100 %

1 196 1 135 1 079 1 019 1 034
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STUDENTER SOM EJ BEDÖMS SOM
AKTIVT STUDERANDE

Sedan omläggningen av utbildningens struktur till Bologna-modellen utgör kandidat- och masterexamen en stor del av
utfärdade examina. Totalt utfärdades 925 (1 017) kandidatexamina och 1 446 (1 507) masterexamina under året. Det minskade antalet kandidat- och masterexamina kan bero på att
fler studenter som haft möjlighet att ansöka om sådana examina endast ansökt om civilingenjörsexamen.

En uppföljning av resultat under perioden 2020-07-01 – 202108-29 avseende helårsstudenter som varit registrerade på kurser under perioden 2020-07-01 – 2021-01-17 (höstterminen
2020 inklusive sommarkurser), visade att Chalmers hade 215
helårsstudenter som saknar påvisbar aktivitet och 465 helårsstudenter som saknar godkänt resultat enligt Universitetskanslersämbetets definition.

2021 utfärdades 15 ämneslärarexamina (25).

UTFÄRDADE EXAMINA 2021

Under 2021 utfärdades totalt 3 670 (3 849) examina inom
grundutbildningen vilket är en minskning jämfört med föregående år med 179 examina.
ANTAL REGISTRERADE STUDENTER I ÅRSKURS ETT

Antalet civilingenjörsexamina uppgick totalt till 851 (810)
vilket är en ökning från föregående år och antalet arkitektexamina som utfärdats har minskat till 80 (104).

Antal
M
D
Sc
Z
It
F
I
Sh
A
Mi
E
Gs
K
Md
Il
Me
Bt
Ep
Di
Ae

Antalet högskoleingenjörsexamina har minskat och under
året har det utfärdats 305 (314) examen. Antal sjökaptensexamina har minskat till 24 (38), liksom sjöingenjörsexamina
som har minskat till 17 (28).

UTFÄRDADE EXAMINA
2021 2020 2019 2018 2017
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

–
851
–
80

–
810
–
104

–
806
–
100

6
759
2
78

1
699
1
74

–
–
–
–
1
925 1 017 942 896 861
3
4
–
10
8
1 446 1 507 1 572 1 349 1 335
757
305
24
17
15
4

884
314
38
28
25
2

867
263
43
32
15
–

801
212
38
36
10
5

757
295
47
32
15
4

3 670 3 849 3 773 3 401 3 373

Maskinteknik, civilingenjör
Datateknik, civilingenjör
Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör
Automation och mekatronik, civilingenjör
Informationsteknik, civilingenjör
Teknisk fysik, civilingenjör
Industriell ekonomi, civilingenjör
Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör
Arkitektur
Maskinteknik, högskoleingenjör
Elektroteknik, civilingenjör
Globala system, civilingenjör
Kemiteknik, civilingenjör
Medicinteknik, civilingenjör
Internationell logistik
Mekatronik, högskoleingenjör
Bioteknik, civilingenjör
Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör
Datateknik, högskoleingenjör
Affärsutveckling och entreprenörskap inom
samhällsbyggnadsteknik
Tm Teknisk matematik, civilingenjör
Ei Elektroteknik, högskoleingenjör

168
152
142
136
135
129
122
109
96
83
78
69
68
68
66
63
63
56
55

Td Teknisk design, civilingenjör
Sk Sjökapten
Kf Kemiteknik med fysik, civilingenjör
Si Sjöingenjör
At Arkitektur och teknik
De Design och produktutveckling, högskoleingenjör
Ki Kemiteknik, högskoleingenjör

46
46
40
39
39
32
32

53
52
47

PRESTATIONER OCH RESULTAT I GRUNDUTBILDNINGEN
Exklusive betalande studenter
Helårsstudenter 1
2021

Betalande studenter
Individer bland
helårsstudenter 2 Helårsstudenter 5 Helårsprestationer

Helårsprestationer
2019

2021

2020

Civilingenjörer och
arkitekter 3
4 019 3 777 3 596 3 691 3 585 3 297
Masterprogram
3 014 2 874 2 799 2 678 2 577 2 454
Högskoleingenjörer 1 224 1 226 1 216 1 095 1 150 1 041
Sjöfartsutbildningar
427
413
397
384
377
354
Tekniskt basår
541
489
331
410
319
264
Övriga program
137
121
108
132
103
110
4
Fristående kurs
710
690
702
500
530
556

5 981
4 911
1 910
765
1 234
212
3 780

5 748
4 778
1 900
750
1 063
188
3 966

Totalt
1
2
3

2020

2019

2021

2020

Individer bland
helårsstudenter 2

2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019
5 455
4 571
1 840
733
709
168
3 184

2
636
–
–
–
–
2

1
610
–
–
–
–
2

1
592
–
–
–
–
2

2
587
–
–
–
–
1

1
591
–
–
–
–
2

1
4
552 1 026
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10

2
957
–
–
–
–
11

1
983
–
–
–
–
10

10 072 9 590 9 149 8 890 8 641 8 076 18 793 15 119 13 808

640

613

595

590

594

553 1 040

960

984

Av helårsstudenter 2021 är 33 procent kvinnor (2020: 33 procent kvinnor).
En individ kan förekomma i mer än en kategori.
 arav helårsstudenter civilingenjör (inkl. Arkitektur och teknik) 2021:
V
3 767 (2020: 3 522, 2019: 3 359)).

4

5

I kategorin Fristående kurs ingår också utresande utbytesstudenter
som läser fristående kurser.
Av helårsstudenter 2021 är 25 procent kvinnor (2020: 24 procent).
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ANTAL EXAMINERADE PER PROGRAM 2021
Antal
totalt

Därav Därav
Andel
antal antal kvinnor i
kvinnor män procent

M

Maskinteknik, civilingenjör

133

29

104

22 %

I

Industriell ekonomi,
civilingenjör

120

42

78

35 %

Sc Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör

109

53

56

49 %

84

17

67

20 %

F

Teknisk fysik, civilingenjör

Mi Maskinteknik,
högskoleingenjör

71

14

57

20 %

A

Arkitektur

67

42

25

63 %

Z

Automation och mekatronik,
civilingenjör

64

11

53

17 %

It

Informationsteknik,
civilingenjör

59

10

49

17 %

Sh Samhällsbyggnadsteknik,
högskoleingenjör

51

13

38

25 %

D

Datateknik, civilingenjör

47

6

41

13 %

Bt

Bioteknik, civilingenjör

43

33

10

77 %

Ep Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör

41

22

19

54 %

E

Elektroteknik, civilingenjör

38

5

33

13 %

K

Kemiteknik, civilingenjör

38

17

21

45 %

Di

Datateknik, högskoleingenjör

16 %

37

6

31

Td Teknisk design,
civilingenjör

36

22

14

61 %

Au Affärsutveckling

34

17

17

50 %

At

Arkitektur och teknik

32

23

9

72 %

SI

Sjöfart och logistik

31

4

27

13 %

29

20

9

69 %

De Design och produktutveckling, högskoleingenjör
Ei

Elektroteknik,
högskoleingenjör

28

1

27

4%

Me Mekatronik, högskoleingenjör

27

4

23

15 %

Tm Teknisk matematik,
civilingenjör

27

11

16

41 %

Sk Sjökaptensprogram

24

2

22

8%

Kf

Kemiteknik med fysik,
civilingenjör

17

6

11

35 %

Ki

Kemiteknik, högskoleingenjör

17

9

8

53 %

Si

Sjöingenjör

17

1

16

6%

V

Väg- och vattenbyggnad,
civilingenjör

17

7

10

41 %

Bi

Byggteknik, högskoleingenjör

4

1

3

25 %

INTYG UTFÄRDADE FÖR SJÖBEFÄL 2021

Under 2021 utfärdades följande intyg för sjöbefäl, utöver
ovannämnda examina: Fartygsbefäl klass V 3 (16), Maskinbefäl klass V 5 (5) samt Fartygsbefäl klass VII 32 (36) och Maskinbefäl klass VII 30 (35). Från våren 2020 intygas även Fartygseltekniker (ETO) 14 (13).

Livslångt lärande i samverkan
Chalmers erbjuder möjligheter till fort- och vidareutbildning
och bidrar på det viset till ett livslångt lärande. Livslångt lärande är den enskilde individens möjlighet och ansvar att
utvecklas och komplettera sin kompetens under hela livet.
Begreppet är dessutom en arbetsmarknadspolitisk term som
används för att beskriva hur skola och högskola samverkar
med det omgivande samhället när det gäller kompetensför-
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sörjning. Snabb teknikutveckling men även omställning för
en hållbar utveckling är viktiga motiv för fort- och vidareutbildning.
Under 2021 har stora förändringar skett inom Chalmers
verksamhet för det livslånga lärandet. Detta har gett värdefulla erfarenheter som bidragit till framtagning av en ny strategi för livslångt lärande. Strategin ska ge vägledning i Chalmers val av kursutbud, utbildningsformer och utformning av
kurser.
Chalmers utbildningsområde Livslångt lärande har en styrande och samordnande funktion för Chalmers leverans av
fort- och vidareutbildning. Utbildningsområdet samverkar
med övriga utbildningsområden, styrkeområden, institutioner och centrum för att tillsammans identifiera samhällets
behov av kompetensutveckling.
Chalmers ger fort- och vidareutbildning i flera utbildningsformer, där val av utbildningsform görs i varje situation utifrån önskad tillgänglighet för individer, potentiell efterfrågan och finansieringsmöjlighet. Det kan vara utbildning
tillgänglig för alla i form av öppna nätbaserade kurser (Massive Open Online Courses, så kallade moocar). Den kan vara
tillgänglig för många i form av helt fristående kurser samt
korta kurser för yrkesverksamma, öppna uppdragsutbildningskurser och kurser inom sjöfart som leder till behörighet
och certifikat. Det kan också i vissa fall röra sig om utbildningar tillgängliga för några i form av fristående kurser från
ordinarie utbildningsutbudet för alumner och yrkesverksamma, skräddarsydd uppdragsutbildning eller kompletterande
utbildningsprogram.
Under 2021 har Chalmers gett elva öppna nätbaserade kurser
(moocar) varav nio vid sammanlagt 23 kurstillfällen och två
som varit möjliga att följa under hela året. Kurserna är öppna
för alla utan någon begränsning i antal deltagare. De är tillgängliga över hela världen och konkurrerar därmed med ett
internationellt utbud. Sju av kurserna ges inom micro-mastern Emerging automotive technologies och andra kurser är
inom supply chain management och logistik samt design av
datorsystem. Det sammantagna intresset för dessa kurser har
varit stort och totalt har kurserna haft 21 000 anmälda deltagare under 2021.
Chalmers har gett sex helt fristående kurser under året vid
åtta tillfällen, varav två under sommaren, som gett högskolepoäng. Dessa kurser har finansierats av de särskilda medel
som Chalmers har tilldelats för att främja livslångt lärande
under pandemin. Kurserna har getts på distans och en del på
kvällstid eller med inspelade föreläsningar för att öka tillgängligheten för yrkesverksamma och intresserade över hela
landet. Tillsammans har dessa kurser haft 1 267 registrerade
studenter och de två kurser som har varit mest eftertraktade
är Introduktion till programmering i python och De stora frågorna – om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden. Det har även varit möjligt att läsa kurser från det ordinarie kursutbudet som fristående kurs för alumner och
yrkesverksamma. Dessa kurser läses tillsammans med programstudenter. Det här alternativet kan vara relevant för den
som har ett behov av kompetensutveckling inom ett smalare
område. Under 2021 var det 82 (48) studenter som utnyttjade
denna möjlighet.
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Uppdragsutbildning ges med deltagaravgifter som finansieras av externa uppdragsgivare. Kurserna kan vara skräddarsydda för enskilda kunders behov eller öppna för deltagare att
anmäla sig till. Kurserna kan ge högskolepoäng, diplom eller
certifikat. En särskild form av kurser som ges som uppdrag är
kurser inom sjöfart som leder till behörighet och certifikat i
enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter. Från och med
2021 har Chalmers institutioner själva kunnat bestämma
kursutbudet inom uppdragsutbildning. Under året har det varit 154 registrerade deltagare på poänggivande kurser. Den
totala ekonomiska omsättningen för kurser som har getts som
uppdrag var under året 13,8 miljoner kronor.
Chalmers ger ett kompletterande utbildningsprogram för ämneslärarexamen som samläses med Chalmers masterprogam
Lärande och ledarskap. Utbildningen riktar sig personer som
redan har en akademisk examen inom teknikområdet och ges
på hel- eller halvfart. Under 2021 registrerades 12 studenter
på utbildningen.

Särskilda uppdrag och liknande
För 2021 har Chalmers tilldelats 6,9 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 säkerhetsundervisning 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.
De utbyggnader av ingenjörsutbildning och samhällsbyggnadsutbildning som inleddes 2018 har inneburit att antalet
helårsstudenter på berörda utbildningar (Arkitektur och teknik, Automation och mekatronik, Datateknik, Informationsteknik, Teknisk fysik, Samhällsbyggnad, Ekonomi och produktionsteknik) utökats med 160 till år 2021 jämfört med
2017.
Den utbyggnad av behörighetsgivande utbildning som inleddes 2020 har inneburit att antalet helårsstudenter inom sådan
utbildning har utökats med 273 till år 2021 jämfört med 2019.
Den utbyggnad av bristyrkesutbildning och utbildning i hela
landet som inleddes 2020 har inneburit att antalet helårsstudenter på berörda utbildning (Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällbyggnad, Arkitektur, Automation och
mekatronik, Datateknik, Globala system, Industriell ekonomi, Informationsteknik, Kemiteknik, Maskinteknik, Medicinteknik, Mekatronik, Samhällsbyggnadsteknik, Teknisk matematik) har utökats med 341 till år 2021 jämfört med 2019.
Den utbyggnad av utbildning på avancerad nivå som inleddes
2020 har inneburit att antalet helårsstudenter inom sådan utbildning har utökats med 82 till år 2021 jämfört med 2019.
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.
Chalmers har under 2021 tilldelats 2,9 miljoner kr från Utbildningsdepartementet för korta kurser för yrkesverksamma. Chalmers har valt att använda dessa medel till kurser
som ger diplom men inga högskolepoäng. Kurserna är därmed möjliga att annonsera och anmäla sig till kontinuerligt
under året. Under året har Chalmers utvecklat och gett kurserna Standardkommunikation till sjöss, Introduction to sustainable design, construction and management: Digital sustainable built environment och Elektrisk mätteknik på
distans. Kurserna har totalt haft 91 deltagare.
Under året har två projekt med syfte att utveckla och ge korta
kurser för yrkesverksamma avslutats. Västra Götalandsregionen har finansierat ett av dem som har haft fokus på fordonsindustrins behov av omställning inom artificiell intelligens
(AI), elektrifiering och autonoma fordon. Vinnova har finansierat det andra som har haft fokus på AI. 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.
De särskilda medel Chalmers har fått för att stärka studenthälsan och bidra till en bättre studiemiljö har använts till att
anställa en kurator.
En del av utbildningen har finansierats med medel hänförliga
till EU:s pandemi-relaterade facilitet för återhämtning och
resiliens (RRF).
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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.

C

halmers 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, 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.
I Chalmers ledning ansvarar prorektor för forskarutbildningen. Arbetet med vidareutveckling och kvalitetssäkring
av forskarutbildningen sker i nära samarbete med studentkårens doktorandsektion och med Forskarutbildningsnämnden
som rådgivande församling. Forskarutbildningens ekonomi
redovisas i enlighet med gällande regleringsbrev tillsammans med den för forskning, se text och tabell med rubriken
Intäkter till forskning och forskarutbildning på sidan 32 i
denna rapport.

Nya doktorander
Under året antogs 280 (215) nya forskarstuderande, varav 99
(72) kvinnor, vilket motsvarar 35 procent (33 procent). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Sett över en sjuårsperiod ligger medelvärdet på kvinnliga nyantagna på drygt 32
procent och den långsiktiga trenden är försiktigt positiv. Antal och könsfördelning för nyantagna varierar dock avsevärt
mellan olika forskarskolor. Att försöka förstå och neutralisera de mönster som styr hur kvinnor och män väljer att gå in i
forskarstudier är en viktig uppgift för en framtida jämställd
högskola.

Utfärdade examina
Under 2020 utfärdades totalt 328 (341) examina inom forskarutbildningen vilket är en minskning jämfört med föregående
år med 13 examina. Examina fördelades sig enligt 180 (189)
doktorer och 148 (152) licentiater.

Studietid
Medianstudietiden har de senaste åren varit relativt konstant.
För licentiatexamen är nettostudietiden 2,7 (2,7) år och för
doktorsexamen 4,1 (4,2) år. Flertalet doktorander undervisar
eller utför annat institutionsarbete på upp till 20 procent. När
detta läggs samman med eventuella tjänstledigheter blir medianstudietiden för licentiatexamen 3,5 (3,5) år och för doktorsexamen 5,5 (5,5) år. Bruttotiden till doktorsexamen har
därmed återgått till vad den varit under hela 10-talet och ökningen 2018 verkar inte längre vara ett tecken på en ny trend.

Doktorandernas arbetsmiljö, studiemiljö
och jämställdhet
I medarbetarenkäten ställdes 2021, liksom föregående år, en
särskild fråga med anledning av arbetssituationen under pandemin: ”Jag upplever att jag har kunnat utföra mitt arbete på
ett tillfredsställande sätt sedan utbrottet av covid-19.” Doktorandernas resultat var elva procentenheter lägre än övrig personals, 62 procent, gentemot 73 för Chalmers totalt (av möjli-

”Det är i princip samma resultat
för kvinnliga som för manliga
doktorander om huruvida man kan
se sig själv som en framgångsrik
forskare i framtiden”
ga 100 procent). Skillnaden mellan mäns och kvinnors svar är
procentuellt marginell (1 procent till kvinnors fördel), vilket
innebär att män och kvinnor upplever förutsättningarna på
ett likvärdigt sätt.
Det framkommer en marginell försämring av upplevelsen
(förändring på –1 procent) av balans mellan arbete och privatliv. Vidare finns det en tydlig positiv trend rörande hur
doktoranderna ser på ledarskapet exempelvis gällande återkoppling, information och förtroende från sin närmaste chef,
där de senare två landar på en nivå över 70 procent.
Bland de specifika doktorandfrågorna påvisas ett starkt
samarbete mellan doktorander och huvudhandledare (78
procent), däremot så sjunker resultatet för kvantiteten på
handledningen från 82 procent till 76 procent från föregående år. I tillägg till handledarskapet från huvudhandledare så
har 70 procent av doktoranderna en uttalad biträdande
handledare och lika stor andel anser att de får den handledning de behöver.
I resultatet kan man se att andelen doktorander som vill fortsätta inom akademin som lärare och forskare är ungefär lika

24

CHALMERS ÅRSBER ÄT TELSE 2021

STUDIEFINANSIERING
Antal personer med >= 1 procent aktivitet som vid något tillfälle under
andra kalenderhalvåret 2021 innehaft studiefinansiering. Därav antal
kvinnor inom parentes. En person kan ha flera finansieringsformer,
dvs. förekomma på flera rader i tabellen.

Humaniora

Doktorandanställning

7

(2)

193

(54)

5

(2)

627

(235)

832

(293)

Företagsdoktorand

1

(0)

25

(3)

0

(0)

139

(41)

165

(44)

Stipendium

0

(0)

0

(0)

0

(0)

2

(1)

2

(1)

Annan anställning utanför högskolan

0

(0)

0

(0)

0

(0)

19

(7)

19

(7)

Annan anställning inom högskolan

1

(0)

1

(0)

0

(0)

4

(2)

6

(2)

Övrigt

1

(1)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(1)

2021

2020

2019

2018

2017

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Totalt

Teknik

ANTAL EXAMINERADE

Examinerade licentiater, män
Examinerade licentiater,
kvinnor

92

113

100

119

89

56

39

51

40

43

Examinerade licentiater,
totalt

148

152

151

159

132

128

126

101

108

100

52

63

50

61

39

180

189

151

169

139

Examinerade doktorer, män
Examinerade doktorer,
kvinnor
Examinerade doktorer,
totalt

många som planerar sin fortsatta karriär utanför akademin
efter disputationen. Inga större trender finns som skiljer män
och kvinnor åt i denna fråga men anledningarna till att inte
stanna inom akademien skiljer. De män som inte vill fortsätta
inom akademin anger att de få bättre lön inom industrin som
främsta orsak, medan kvinnors främsta anledning är att de
uppfattar anställningsvillkoren som osäkra i akademin.
Det är i princip samma resultat för kvinnliga som för manliga
doktorander om huruvida man kan se sig själv som en framgångsrik forskare i framtiden. Indexvärdet för kvinnor är 55
procent och 56 procent för män. Gällande likabehandling och
rättvisa processer framgår det att män i högre grad än kvinnor upplever att arbetsplatsen präglas av likabehandling (85
procent, jämfört med 75 procent för kvinnor) och rättvisa
processer (72 procent för män, 69 procent för kvinnor).
De förbättringsområden som doktorander lyft upp främst på
Chalmersnivå rör värderingar, övergripande mål och vision,
medan styrkorna återfinns inom verktyg, stödsystem och att
närmaste chef är öppen för återkoppling. Även likabehandling rankas högt.
Under sommaren 2021 genomfördes en ändring i utlänningslagen som kraftigt försämrade möjligheterna till permanent uppehållstillstånd i Sverige för utländska forskare och doktorander. Chalmers ser detta som ett allvarligt problem både på
individuell nivå och när det gäller Sveriges attraktionskraft
och möjligheterna till ökad internationalisering. Detta har
framförts offentligt av Chalmers rektor och Chalmers agerar
tillsammans med övriga lärosäten genom Sveriges universitets- och högskoleförbund för att få till stånd en ändring.

Kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling
Chalmers har under verksamhetsåret arbetat med kvalitetshöjande och verksamhetsutvecklande aktiviteter inom forskarutbildningen.
Under våren 2021 fattades beslut om en ny mall för forskarskolornas allmänna studieplaner (ASP). Mallen säkerställer
att ASP:en följer gällande Arbetsordning för forskarutbildning (AO) och Examensordning för examina på forskarnivå
(EO). Det finns en tydlig koppling till dessa överordnade
styrdokument. Mallen ger samtidigt utrymme för lokala bestämmelser.
Under våren flyttades alla allmänna studieplaner över i den
nya mallen.
Arbetet i projektet ESP (Elektronisk studieplattform) som
startade 2020 avslutades under 2021. Plattformen förväntas
bli ett verktyg för sammanställning av information om, och
uppföljning av, doktorander på individ- och aggregerad nivå
och möjliggöra en kvalitetssäkrad och enhetlig process för
uppföljning av doktorandernas progression mot, och förutsättningar för, att nå examensmålen för forskarutbildning.
Den ska fungera som ett stöd till såväl doktorander som övriga personalkategorier involverade i forskarutbildningen.
Projektet lämnades i slutet av året över till förvaltning. Införandet av ESP planeras ske gradvis under 2022 i ett par av
Chalmers forskarskolor. Därefter planeras en avstämning
innan plattformen 2023 införs i resterande forskarskolor.
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ANTAL PERSONER I FORSKARUTBILDNINGEN
(Varav antal kvinnor
inom parentes)

Påbörjat forskar
utbildning 2021
därav
till lic 1)

totalt
Humaniora
Naturvetenskap
Teknik
Samhällsvetenskap
Totalt

0

Påbörjat forskar
utbildning 2020

Examina 2021
Dr
(1)

0

5

totalt

0

(0)

49 (18)
230 (80)

0
1

(0)
(1)

(1)

0

(0)

4

280 (99)

1

(1) 180 (52) 103 (33) 148 (56) 220

38 (6)
141 (45)

(0)

Lic

(0)

1

1

därav lic 2)

(2)

2

Examina 2020

därav
till lic 1)

Dr

(1)

1

(0)

25 (3) 34 (12) 50 (11)
78 (30) 109 (42) 164 (61)

1
8

(0)
(3)

(1)

0

(0)

74

10

3

6

därav lic 2)
(5)

4

(3)

Lic
1

(1)

35 (13) 31 (9) 31 (4)
147 (45) 123 (36) 120 (34)
188

63 158

48 152

39

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

FORSKARUTBILDNING

MEDIANSTUDIETID FÖR FORSKARSTUDERANDE
2021 2020 2019 2018 2017

Forskarstuderande *

1020 1 235 1 084

966 1 111

280

215

223

226

191

328

341

302

328

271

varav doktorsexamina

180

189

151

169

139

varav licentiatexamina

148

152

151

159

132

varav nyantagna
Forskarexamina

2021 2020 2019 2018
Medianstudietid för
licentiatexamen netto

2,7

2,7

2,7

2,6

Medianstudietid för
doktorsexamen netto

4,1

4,2

4,1

4,2

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

* Antalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1% under andra
kalenderhalvåret.

FORSKARSKOLOR
FORSKARSTUDERANDE *
2021 2020 2019 2018 2017
Doktorandanställning **

832

888

866

796

898

Industridoktorand **

165

184

183

7

167

2

4

3

2

1

26

53

49

38

64

1025

1129

1101

Stipendier
Övriga
Totalt

843 1 130

* A ntalet forskarstuderande med aktivitet om minst 1% under andra
kalenderhalvåret. En person kan ha flera finansieringsformer, dvs.
förekomma på flera rader i tabellen.
** I och med övergången till nya Ladok har kategorierna gjorts om. Tabellen
visar justerade värden för samtliga år. Doktorandanställning motsvarar
tidigare uppgifter om doktorandtjänst samt doktorand vid annan högskola.
Företagsdoktorand motsvarar begreppet industridoktorand.

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

Människa-datorinteraktion
Människa – Teknik – Design
Nukleär teknik
Produkt- och
produktionsutveckling
Radio- och rymdvetenskap
Elektroteknik
Sjöfart och marin teknik
Solid- och strukturmekanik
Teknikens ekonomi och
organisation
Teknisk akustik
Termo- och fluiddynamik
Tillverkningsteknik
Tillämpad informationsteknologi
Tillämpad matematik
och statistik

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

Under 2021 har Chalmers fortsatt sitt åtgärdsarbete för att
säkerställa att de punkter som framkommit i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningar åtgärdas och återrapporteras enligt gängse rutiner.
Chalmers uppfyller fem av sex bedömningsområden i UKÄ:s
lärosätesgranskning men bedöms behöva utveckla kvalitetssystemet för att säkerställa att jämställdhetsaspekter systematiskt beaktas i planering och utformning av utbildningarna. Under året har utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering genom det stiftelsefinansierade projektet Genie
fokuserat på bland annat kompetensutveckling, nå numerisk
balans bland anställda och inbjudna föreläsare samt interdis-

ciplinära forskningsprojekt för att undersöka olika jämställdhetsaspekter inom utbildning och forskning.
Den 15 december skickade Chalmers in sin åtgärdsredovisning till UKÄ, nästa steg är en bedömning av åtgärdsredovisningen som ligger till grund för ett eventuellt nytt beslut av
UKÄ.
Den 23 november tog UKÄ beslut i utvärderingen av utbildning på forskarnivå inom organisk kemi – licentiat- och doktorsexamen, där Chalmers fick det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet. Bedömningsområdena förutsättningar samt
utformning, genomförande och resultat fick respektive om-
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dömet ”inte tillfredställande” medan bedömningsområdena
doktorandperspektivet samt arbetsliv och samverkan fick respektive omdömet ”tillfredsställande”. Chalmers ska senast 23
november 2022 lämna in en åtgärdsredovisning till UKÄ,
utifrån vilken UKÄ tar ett nytt beslut.
Den 15:e december tog UKÄ beslut i utvärderingen av utbildning på forskarnivå inom fysikalisk kemi – licentiat- och doktorsexamen. Denna utbildning vid Chalmers tekniska högskola uppfyllde kraven i samtliga bedömningsområden och
fick därmed det samlade omdömet hög kvalitet.

Forskarskolor
Chalmers forskarutbildning organiseras i forskarskolor och i
dagsläget finns det 32 stycken. Forskarskolor kan vara knutna
till en institution eller spänna över flera institutioner och för
varje forskarskola finns minst en studierektor utsedd. Under
2021 har två nya forskarskolor inrättats:
• Forskarskolan Signaler och system byter namn till Elektroteknik, och antal inriktningar utökas med anledning av
att institutionens verksamhet utvidgats till fler områden
som blir egna inriktningar.
• Forskarskolan Tillämpad matematik och matematisk statistik byter namn till Tillämpad matematik och statistik. I
samband med namnbytet har antal kurspoäng minskat och
några mindre ändringar gällande obligatoriska MV-kurser
gjorts.
Den gemensamma forskarskolan Gothenburg Research
School of Health Engineering – som drivs i samverkan mellan
Chalmers, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
och Sahlgrenska Universitetssjukhuset – utökar antalet doktorander, och fler doktorander söker sig nu till skolan och står
på tur för att antas.

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.
Ett internt arbete med ledarskapsutbildningarna har påbörjats under året. Detta arbete ligger fortfarande i initial fas och
kommer att avrapporteras fortsättningsvis.

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 2021 till David Pallarès, biträdande
professor på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap,
avdelningen energiteknik.

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,
ges alla doktorander särskild utbildning genom kurspaketet
Generic and transferable skills (GTS) – professionell och personlig utveckling. Kurserna ger doktoranderna kunskaper,
färdigheter och verktyg som stödjer samverkan över discipliner och samhällsgrupper. De är också inriktade på lärande
för förändring och är en del i Chalmers arbete ”för en hållbar
framtid”. Efter att en intern uppföljning av GTS genomfördes
2019 har det under 2021 gjorts en översyn för att se över de
förslag till utvecklingsmöjligheter som framkom i rapporten.
Översynen gjordes med fokus på obligatoriet, ett förbättrat
anmälningssystem och en tydlig och aktiv beställare. Ett förslag togs fram och diskuterades i berörda delar av verksamheten samt remitterades till Forskarutbildningsnämnden.
Prorektor, som ansvarar för forskarutbildningen, fattade 1
december ett beslut om en förändring av obligatoriet och dess
innehåll. Det nya kurspaketet gäller från 2022-08-01 men delar av beslutet går i kraft från beslutsdatum.
Under 2021 har 68 kurstillfällen genomförts med sammanlagt ca 1400 deltagare. Covid-19 hade fortsatt stor påverkan
på verksamheten där flertalet kurstillfällen var digitala.

Coronapandemins påverkan på
forskarutbildningen
Med anledning av covid-19 togs rekommendationer för digitala disputationer fram. Större delen av året begränsades
möjligheten att hålla disputationer på campus av nationella
restriktioner. Under hösten togs restriktionerna för allmänna
sammankomster bort och det blev åter möjligt att genomföra
disputationer på campus. Bland annat på grund av fördelarna
med ökad tillgänglighet fanns dock en önskan från verksamheten att även fortsättningsvis kunna hålla disputationer delvis digitalt, så kallade hybriddisputationer; riktlinjer för sådana har därför tagits fram. Kravet på att disputationer ska vara
öppna för allmänheten anses vara uppfyllt genom att det är
möjligt att följa disputationen via offentlig länk.
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Forskning
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 andra lärosäten, näringsliv och
offentlig sektor. 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 närmare 3 miljarder kronor och publiceras i cirka 3 000 vetenskapliga artiklar årligen. De
sex tematiska styrkeområdena Energi, Hälsa och
teknik, Informations- och kommunikationsteknik, Materialvetenskap, Produktion och Transport samt excellensinitiativet Nano svarar för ämnesövergripande integration av Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande. Centrumbildningar och forskningsinfrastrukturer utgör dynamiska mötesplatser och är därmed viktiga utvecklingsmiljöer. Forskningen utgör ett kontinuerligt växelspel mellan nyfikenhetsdriven grundforskning och sådan forskning som har närmare
till praktisk tillämpning i form av nya metoder och produkter.
Forskningen fortsatte 2021 att präglas av covid-19, men i takt
med att restriktioner lättade påbörjades arbetet med att ta
tillvara de positiva erfarenheterna av hur digitaliseringen kan
underlätta idéutbyten och det akademiska samtalet. Seminarier har gått från att vara helt digitala till att ske i hybridform,
med deltagare på plats samtidigt som de sprids via nätet, vilket ökat möjligheten till deltagande. Att åhörare från hela
världen kan lyssna ökar Chalmers synlighet internationellt
och skapar förutsättningar för nya samarbeten. Att kunna
bjuda in gäster från andra länder som det hade varit svårt att
få att delta fysiskt leder till fler stimulerande samtal för forskare och studenter.
Chalmers forskning ligger rätt i tiden och håller hög kvalitet,
något som visar sig i utdelning av forskningsanslag. 2021 fick
33 forskare från tio olika institutioner vid Chalmers anslag på
totalt 123 miljoner kronor från Vetenskapsrådet och i Formas
utlysning inom samhällsbyggnadsområdet tilldelades institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad närmre 46,5 miljoner kronor. Chalmers grundforskning stärktes under året
med ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, där
tre forskare vid institutionen för matematiska vetenskaper
fick medel för sin forskning om modulära former, degenererande elliptiska operatorer och brutna symmetrier.

I detta kapitel beskrivs Chalmers forskning och det ständigt
pågående arbetet att skapa förutsättningar för högsta möjliga
kvalitet och förnyelse i hela Chalmers forskningsbredd. Det
sker inom institutionerna och genom de aktiviteter som drivs
av Chalmers styrkeområden och excellensinitiativ. Styrkeområdena är även värdar för centrum och infrastrukturer, och
sköter Chalmers strategiska partnerskap. Mer om dessa finns
att läsa i kapitlet Ledning och organisation på sidan 10.
MOBILISERING KRING SAMHÄLLSAKTUELLA FRÅGOR

I styrkeområdenas uppdrag ingår att samla den vetenskapliga
excellensen kring aktuella samhällsutmaningar, och verka för
att tillvarata potential, koordinera satsningar och utveckla
synergier över hela lärosätets bredd och i nära samverkan
med industri och olika samhällsaktörer. En typ av återkommande aktivitet är styrkeområdenas initiativseminarier.
Styrkeområdet Produktions initiativseminarium, Production in Space – från Big Bang till radhus på Mars? ägde rum
4 maj och tog fasta på den starka utvecklingen inom rymdforskning och rymdindustri. Den kommersiella användningen av rymdsystem förväntas dubblas i volym från 2020 till
2027. Massproduktion av satelliter är en ny, utmanande affär
och 3D-print kommer att vara viktigt när det gäller tillverkning i yttre rymden. På seminariet deltog forskare och inbjudna gäster från Nasa och Kennedy Space Center, som arbetar med jordoberoende bosättning på andra planeter.
Deltagarna kom även från Rymdstyrelsen, företaget GKN
Aerospace, Luleå tekniska universitet och Chalmers. Styrkeområdet kommer nu att göra en temasatsning på produktion
och rymd.
Transportfrågor blir allt mer integrerade med frågor inom
bland annat energi, urbanisering och it. Delade och/eller
självkörande fordon, hållbara bränslen och e-handel är några
exempel på områden där snabbväxande trender ger upphov
till nya idéer, och skapar behov av diskussioner och utbyte
mellan olika forskningsfält. Styrkeområdet Transports initiativseminarium – Where are we going? Trends and research
directions in transports – sändes live via Youtube från Chalmers. Initiativseminariet tog avstamp i att transport inte bara
är att förflytta sig från A till B – det handlar om hur vi lever
våra liv – och utgick från fem teman: Vätgasens roll i transportsystemet; Aktiv mobilitet; Transport och stadsutveckling; Horisontell samverkan för effektiv logistik och Transport; Säkerhet i värdekedjan.
Initiativseminariets fem teman speglar inriktningen för styrkeområdets stora forskningssatsning under 2022–2023, baserad på postdoc-tjänster.
Chalmers bidrog i år till Act Sustainable-veckan genom seminariet Can automated fact-checkers clean the mess?, arrangerat av styrkeområdet IKT. Seminariet handlade om hur artificiell intelligens och programvara kan vara en väg att rensa
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nätet på fake news. Huvudtalarna kom från Gate (Big Data
for Smart Society) i Bulgarien och Eurecom i Frankrike.
Excellensinitiativet Nano har liknande uppdrag som styrkeområdena men mer fokus på forskningsutmaningar som
sträcker sig från grundläggande vetenskap med största möjliga genomslag till tillämpad teknik som resulterar i startup-företag, ofta inom en och samma forskarkonstellation. Några
internationellt erkända exempel från 2021 är forskning om
”strange metal”-tillståndet i högtemperaturssupraledare,
mikroskopiska metafarkoster som går att styra med hjälp av
ljusets kraft, och minimala optiska mätstickor – mikrokammar – som kan mäta avstånd med hög precision och till exempel användas för att göra internet mer energieffektivt.
NEDSLAG I HÅLLBARHETSARBETET

Energiområdet är till stor del kopplat till klimatkrisen. Den
utveckling som behöver ske inom fem–tio år underlättas av att
forskare från flera olika discipliner tillsammans undersöker
och söker lösningar som gör att vi kan undvika allvarliga konsekvenser av klimatkrisen. Där ingår att bedöma hela värdekedjor och att samspelet mellan olika delar av samhället blir
bättre. Styrkeområdet Energi har en etablerad arena för att
knyta samman akademin, myndigheter, näringsliv och civilsamhället nationellt och internationellt när det gäller energiomställningen.

”Chalmers forskning ligger rätt i
tiden och håller hög kvalitet, något
som visar sig i utdelning av
forskningsanslag”

I samband med att Klimatpolitiska rådet släppte sin rapport
där de utvärderar regeringens klimatarbete anordnade styrkeområdet Energi ett seminarium med titeln Coronakrisen –
Är regeringens återhämtningspolitik kraftfull nog för våra
klimatmål? Vid seminariet deltog företrädare från akademin,
Klimatpolitiska rådet och ledare i Västra Götalandsregionen.
En av framtidens stora energiutmaningar är att lagra energi
från solen. Ett samarbetsprojekt mellan två forskargrupper
på Kemi och kemiteknik med stöd från styrkeområdet Material kombinerar så kallad fotonuppkonvertering med molekylära fotoswitchar för att effektivt kunna transformera synligt solljus till energirika kemiska föreningar. Dessa energirika
molekyler kan lagras över lång tid och senare fås att avge den
lagrade solenergin som värme. Kasper Moth-Poulsen, professor vid institutionen för kemi och kemiteknik, tilldelades 2021
Göran Gustafssonpriset i Kemi för sina insatser i området.
Vårt ökande beroende av elektriska och uppkopplade produkter gör oss sårbara i ett framtida energisystem där mer
förnybara källor och klimatförändringar ökar sannolikheten
för effektbrist och strömavbrott. För att kunna hantera störningar i elleveranser, samtidigt som vi lever ett gott och meningsfullt vardagsliv, krävs kunskap, nya designriktlinjer för

produktframtagning och energioberoende alternativ. I ett
projekt som lyftes på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakadmiens årliga 100-lista samarbetar forskare på institutionen
för industri- och materialvetenskap med Chalmers industriteknik (CIT) och Rise (Research institutes of Sweden) för att
undersöka hur de produkter vi använder i vardagen kan bli
mer motståndskraftiga mot störningar.
En annan teknik inom energiområdet som blir alltmer lönsam är att lagra billig förnybar el. Forskare på institutionen
för arkitektur och samhällsbyggnad har lyckats utveckla världens första återuppladdningsbara cementbaserade batteri,
och forskare på institutionen för fysik utforskar konceptet
laddningsbara kalciumbatterier. Inom flaggskeppsprogammet för Grafenforskning har chalmersforskare lyckats skapa
ett elektrodmaterial som gör att natriumjonbatterier kan få
kapacitet i nivå med dagens litiumjonbatterier. I fordonssammanhang har fordonens vikt stor betydelse, och nu har forskare på Chalmers i ett samarbete med Kungliga tekniska
högskolan tillverkat ett strukturellt batteri, alltså ett batteri
som samtidigt kan vara bärande struktur i en bilkaross, som
är tio gånger kraftfullare än alla tidigare, sett till den multifunktionella prestandan.
I ett tvärvetenskapligt projekt har forskare vid Göteborgs universitet, Chalmers, Linköpings Universitet och Harvard University gått samman för att mäta fattigdom i afrikanska länder.
Maskininlärningsalgoritmer kommer att tränas i att identifiera fattigdom utifrån satellitbilder. Dessa högupplösta data
kommer sedan att användas för att utföra statistiska analyser,
för att till exempel undersöka till vilken grad olika interventioner verkligen hjälper samhällen att lyfta sig ur fattigdom.
I slutet av juli avgick isbrytaren Oden från Helsingborg med
destination Arktis. Ombord fanns två forskare från institutionen för mekanik och maritima vetenskaper som ska kartlägga
förändringar i det marina arktiska systemet. Förhoppningen
är att mätningarna ska leda till en bättre förståelse för hur
variationer i oceanen är sammankopplade, hur kol- och ekosystemet reagerar på klimatförändringar, och hur kemiska
och biologiska störningar i en region kan spridas till en annan.
STRATEGISK SAMVERKAN

Styrkeområdet Hälsa och teknik har till stor del fokuserat på
att utveckla det regionala samarbetet med Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. En koordineringsgrupp med representanter
från parterna arbetar aktivt och regelbundet med att stärka
samarbetet genom att initiera konkreta aktiviteter.
Under 2021 har styrkeområdet bland annat arrangerat initiativseminariet Engineering Health och anordnat workshops
med teman diagnostik/bildbehandling/AI, rehabilitering,
samt antibiotikaresistens. För tredje gången anordnades en
gemensam mässa för examensarbeten där forskare från
Chalmers, Göteborgs universitet, och Sahlgrenska Universitetssjukhuset annonserade ut möjligheter för masterprojekt
inom området hälsa och teknik. Drygt hundra studenter deltog och drygt trettio projekt, varav flera samverkansprojekt,
presenterades.
Vidare har styrkeområdet Hälsa och teknik tillsammans med
styrkeområdet IKT, Chalmers Data Science Research Engi-
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neers vid Chalmers, och stiftelseprojektet CHAIR startat
flera projekt i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen och Ericsson med koppling
till covid. Några projekt handlar om att bygga upp modeller
för hur viruset sprids genom luften, andra bygger upp smittspridningsmodeller för korttidsprognoser och långtidsprognoser som kan underlätta prediktion av vårdbehov.
BIDRAR TILL SAMHÄLLET

Kraven på forskning som ger konkreta resultat som gagnar
samhället ökar. Chalmers har en tradition av forskning med
samhällelig relevans och den pågående energiomställningen
förkortar tiden från forskning till genomförande. På temat
anordnade styrkeområdet Energi i maj ett seminarium, How
to move from research to growth companies, där det bland
annat diskuterades vad som kan göras för att förbättra universitetens förmåga att bidra till att Sverige, Europa och världen når klimatmålen. Fyra olika start up-företag med forskning från Chalmers och en panel som gav olika perspektiv
medverkade på seminariet. På seminariet medverkade även
vd:n för EU:s kunskaps- och innovationscenter Innoenergy.
Chalmers forskare bidrar individuellt med sin kunskap på
alla nivåer i samhället, såväl nationellt som internationellt,
och har under året bland annat skrivit delar av FN:s klimatpanels rapport, bidragit till EU:s arbete för elektrifiering av
transportsektorn och energiomställningen i Europa. Forskare från Chalmers har också blivit invalda i till exempel Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, och bidrar med sin expertis i bland annat
regionens klimatråd, International Energy Agency (IEA)
och Exportkreditnämndens vetenskapliga råd.
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rådet Materialvetenskap har utvecklat och genomfört via
Zoom under året. Konceptet innebär att två forskare möts, en
från Chalmers och en från ett internationellt universitet, för
att under en timme lyfta aktuell forskning inom nya material
med koppling till framtidens utmaningar. Ett av tandemseminarierna gjordes i samarbete med stiftelseprojektet Genie –
jämställdhet för excellens, och styrkeområdet har arbetat
medvetet med att vidga målgruppen bland annat genom att
bjuda in internationella studenter.
Under augusti var Chalmers värd för världens största vetenskapliga konferens på ämnet produktutveckling, The International Conference of Engineering Design (ICED21). Temat var ”Design in motion – embracing changes in society”.
Konferensen genomfördes som ett hybridevent, med cirka 50
deltagare på plats och 450 online. Ett uppmärksammat föredrag höll en av grundarna av Heart Aerospace, Chalmersforskaren Anders Forslund, som arbetar för att på sikt tillverka eldrivna kortdistansflygplan.

Forskningsinfrastruktur
Chalmers har under 2021 fortsatt arbeta aktivt för 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. I januari beslutade rektor om ny policy och uppdaterade riktlinjer för Chalmers hantering av forskningsinfrastruktur. Dokumenten beskriver det arbetssätt som har utvecklats sedan 2013 och
tydliggör roller, beslutsvägar och förväntningar.

Forskningsnämnden
Forskningsnämnden är rådgivande till vicerektor för forskning och Chalmers styrkeområden. Den är ett forum där vicerektor, verksamhetsstödet och institutionsledningarna 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. Verksamhetsstödet medverkar med expertkompetens när specifika frågor
belyses. Under 2021 har nämnden belyst frågor som med- och
samfinansiering av externfinansierade projekt, internationalisering och kvalitetssystem.

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.
Ett exempel på hur digitaliseringen kan gynna arbetet med
internationalisering är de tandemseminarier som styrkeom-

”Kraven på forskning som
ger konkreta resultat som
gagnar samhället ökar”

Styrkeområdena Energi, Hälsa och teknik, Materialvetenskap och Produktion samt excellensinitiativet Nano har under året sjösatt en gemensam satsning på enkristallröntgendiffraktion, inklusive metod- och kompetensutveckling.
Instrumentet som är unikt i Norden och intressant även för
industrin kommer att placeras i Chalmers Materialanalyslaboratorium CMAL.
Under året påbörjades byggandet av Swedish Electric Transport Laboratory (SEEL) på Gateway Säve. SEEL ägs och
drivs av Chalmersstiftelsen och Rise, i samarbete med Cevt,
Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen och med ekonomiskt
stöd från Energimyndigheten. SEEL ger industri, akademi
och institut i Sverige och Europa tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur och utgör en plattform för samarbeten och
effektiv kunskapsutveckling inom elektromobilitet. SEEL
kommer även att härbärgera en del utrustning för bränslecellstestning, finansierad av Europeiska utvecklingsfonden/
REACT EU och regionutvecklingsnämnden i Västra Göta-
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landsregionen. SEEL:s anläggning på Gateway Säve är den
största av totalt tre (övriga ska ligga i Nykvarn respektive
Borås) med en planerad yta på 13 000 kvadratmeter. Swedish
Electric Transport Laboratory planeras vara i drift andra
kvartalet 2023.
Vetenskapsrådet har under 2021 beviljat 92 miljoner kronor
till Chalmers för investeringar i befintlig infrastruktur av nationellt intresse, i en särskild utlysning. Investeringarna kommer göras i Onsala rymdobservatorium, Chalmers materialanalyslaboratorium, Kollberglaboratoriet för högfrekvensteknik, och Chalmers infrastruktur för masspektrometri. I de
92 miljonerna ingår investeringar för 14 miljoner kronor i den
nationella infrastrukturen för nanofabrikation, Myfabs, noder vid Lunds och Uppsala universitet. Chalmers har inom
sitt uppdrag som nationell värd för Myfab under 2021 arbetat
på ledningsnivå med partnerlärosätena KTH, Lunds och
Uppsala universitet för att utveckla Myfabs styrning och
långsiktiga nationella investeringsplaner.
Vidare har Vetenskapsrådet under 2021 beviljat fortsatt finansiering för Infrastruktur för forskning och utveckling av
fusionsreaktorer, där även KTH och Uppsala universitet ingår, och finansiering för att bygga upp Infravis, en ny nationell infrastruktur för visualisering och analys av vetenskapliga data. Den nya infrastrukturen kommer att ge alla forskare
verksamma vid svenska lärosäten en ingång till expertis och
kompetensutveckling vid nio svenska lärosäten och är en del
av arbetet att stärka Sveriges konkurrenskraft i hantering av
storskaliga data.
E-infrastrukturen Chalmers e-commons utvecklas stadigt
mot en heltäckande digital infrastruktur för att stödja Chalmers forskning. Under året har flera forskningsingenjörer rekryterats samtidigt som den tidigare satsningen på stöd inom
Data Science (DSRE) integrerats. Samtidigt byggs en stödverksamhet för hantering av forskningsdata upp där ett Chalmers Data Office har initierats och flera utvecklingsprojekt
pågår. Chalmers har också, genom Chalmers e-commons,
blivit medlemmar i den stora europeiska datafokuserade satsningen European Open Science Cloud (EOSC). Chalmers
e-commons datorresurser utökas väsentligt genom driftsättningen av den andra fasen av den nationella datorresurs Alvis
som ingår i SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing). Fokus för Alvis är AI, Machine Learning och Deep
Learning.
Inom radioastronomi har Chalmers och Vetenskapsrådet etablerat en ny modell för hantering och prioritering av nationell
och internationell forskningsinfrastruktur, kallad Radioastronomipaketet. En viktig komponent är det svenska deltagandet i konstruktionen av Square Kilometer Array (SKA).
SKA är ett globalt samarbete för att bygga världens mest
kraftfulla radioastronomiobservatorium i Australien och
Sydafrika och Chalmers leder Sveriges deltagande i projektet
genom Onsala rymdobservatorium. Den nya internationella
organisationen för SKA trädde i kraft i januari 2021 och den
30 september tecknades ett samarbetsavtal mellan Chalmers
och SKA. Syftet med avtalet är att Chalmers tillsammans
med svenska företag ska bidra med spetsteknik till konstruktionen av SKA med stöd från Vetenskaprådet och Vinnova
från start och samtidigt ge tid för Sverige att etablera formellt
medlemskap i SKA-observatoriet. Chalmers har under 2021

även tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Lantmäteriet
gällande utnyttjande och utveckling av geodetisk infrastruktur vid Onsala rymdobservatorium, vilken har tydliga synergier med infrastrukturen för radioastronomi.

Forskningsprogram
CHALMERS K VANTDATORSATSNING

Vid årsskiftet 2017–2018 startade Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT), en tolvårig miljardsatsning
med det generella målet att bygga upp en bred svensk kompetens inom kvantteknologi, samt det specifika målet att bygga
en svensk kvantdator på Chalmers. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) 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.
En viktig del av centrumet är dess industripartner, vilka inkluderar Volvokoncernen, Jeppesen, Astra Zeneca, Hitachi Energy, Saab och Ericsson. Centrumet har även två mindre partnerföretag, Intermodulation Products och Spectra Cure, som
verkar för att utveckla infrastruktur som är viktig för olika
forskningsprojekt i centrumet, samt samarbeten med Rise och
Sahlgrenska sjukhuset respektive Sahlgrenska akademien.
Centrumet fortsatte under 2021 växa genom ytterligare rekryteringar och involverar fler än 100 personer (varav fler än
70 på Chalmers), varav 10 är industridoktorander. Tillväxttakten ökade då KAW i början av året beslutade att öka finansieringen för centret med 50 miljoner kronor för 2021–
2024 utöver den tidigare donationen, tack vare centrumets
framgångar. Framträdande resultat från WACQT under 2021
inkluderar experiment som demonstrerade nya en-fotonkällor för kvantkommunikation vid rumstemperatur samt känsliga detektorer för enskilda fotoner och för låga temperaturer
vid mikrovågsfrekvenser.
Utvecklingen av en kvantdator baserad på supraledande kretsar fortsatte under 2021 på Chalmers med tillverkning av en
kvantprocessor med 20 kvantbitar som ska testas och förbättras under 2022. Kvantdatorutvecklingen fick en viktig vitamininjektion under sommaren 2021, då John Martinis, tidigare
ledare för Googles satsning på kvantdatorer, tillbringade en
månad på Chalmers som gästforskare. Under året skedde
även genombrott inom kvantdatorteori, då forskare på Chalmers visade att den tillgängliga hårdvaran kan arbeta parallellt på ett smartare sätt och därmed är mer kraftfull än man
tidigare hade insett.
FLAGGSKEPPET GRAFEN

Chalmers koordinerar ett av EU:s tre flaggskeppsprojekt om
framtida och framväxande teknik: Graphene Flagship (flaggskeppet grafen). Syftet med flaggskeppet är att främja utveckling mot tillämpningar där grafen och relaterade material används. Förutom forskning och utveckling läggs mycket kraft
på att stärka kopplingen mellan akademi och industri. Utöver
koordineringen deltar Chalmers i forskning inom flera av
flaggskeppets arbetspaket och spjutspetsprojekt. Chalmers
Industriteknik leder flaggskeppets arbetspaket med fokus på
innovation och har även en av flaggskeppets affärsutvecklare.
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Från 2020 består flaggskeppet av två parallella projekt, Graphene Core 3 och 2D-EPL. Graphene Core 3 har 167 partnerorganisationer i 21 länder och över 90 associerade medlemmar i 26 länder. Projektet består av 19 arbetspaket inom
vetenskapliga, tekniska och administrativa områden. Dessutom ingår tio spjutspetsprojekt som är fokuserade på utveckling av prototyper för ett mer hållbart samhälle samt ett om
hur regelverksstrategi och riskbedömningar bör användas för
att ta produkter till marknaden.
2D Experimental Pilot Line (2D-EPL) med 11 partner i 5 länder ämnar etablera ett europeiskt ekosystem för prototyptillverkning av elektronik, fotonik och sensorer av grafen och
relaterade material (GRM). Detta täcker hela värdekedjan
inklusive verktygstillverkare, kemikalie- och materialleverantörer och pilotlinjer för att erbjuda prototyptjänster till
företag, forskningscentrum och akademiker. 2D-EPL har
som mål att genom tekniköverföring och licensiering se till
att GRM används av halvledarindustrin, gjuterier och komponenttillverkare.
Som följd av pandemin har flaggskeppets seminarier varit virtuella i olika format för olika typer av deltagare, något som
underlättat internationella möten. Den årliga Graphene
Week-konferensen hölls online. Nytt för i år var den öppna
inspirationsdagen då mångfald, etik och hållbarhet diskuterades. Bland talarna märktes Roberta Viola – europeiska kommissionens generaldirektör för kommunikationsnät, innehåll
och teknik – och Mina Stareva – sektorschef för jämställdhetsfrågor vid generaldirektoratet för forskning och innovation.
WASP

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse finansierar sedan 2015
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program
(WASP), vilket är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin och ett nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering
inom området. Programmet innefattar forskning om artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samarbete
med människor, anpassar sig till sin miljö genom sensorer,
information och kunskap och bildar intelligenta system-för-system. Under 2021 har Chalmers fått stöd från
WASP för rekrytering av tre postdocs och åtta doktorander,
och för två prestigefyllda så kallade NEST-projekt (Novelty,
Excellence, Synergy and Teams), och fler NEST-projekt där
Chalmers deltar i samarbete med andra universitet. Chalmers är också framgångsrik i samarbete med WASP-HS, med
två aktiva projekt.
DDLS

Under hösten 2020 lanserade Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse ett nytt forskningsprogram inom Data-driven life science (DDLS). I programmets första fas ingår rekrytering av
20 unga forskningsledare. Två av dessa tjänster har nu utlysts
vid Chalmers: datadriven forskning inom cell- och molekylärbiologi respektive datadriven forskning inom precisionsmedicin och diagnostik. Sammanlagt inkom över 100 ansökningar
till tjänsterna som tillsätts i början av 2022. Forskningsprogrammet innebär en ytterligare förstärkning av forskningsmiljön kring styrkeområdena Hälsa och teknik, och IKT,
samt stiftelseprojektet CHAIR.
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Kompetenscentrum
På Chalmers finns drygt 30 centrum som leds av Chalmers
och är inrättade av rektor. De samlar kompetens inom ett specifikt område i samverkan med andra lärosäten, näringsliv
och/eller andra externa aktörer. Därutöver deltar chalmersforskare i kompetenscentrum som leds av andra lärosäten,
och andra samverkansplattformar. Här är exempel från 2021.
Under våren 2021 utlyste Energimyndigheten finansiering till
kompetenscentrum för ett hållbart energisystem. Av de elva
centrum som beviljades anslag stod Chalmers som huvudsökande bakom fyra, och som medsökande till två. De direkta
anslagen till Chalmers uppgår till sammanlagt 239 miljoner
kronor. De nya kompetenscentrumen stärker de utmaningsområden som har identifierats av Chalmers styrkeområden,
och styrkeområdesledningarna var aktiva i ansökningsarbetet.

”Intäkter till forskning och
forskarutbildning uppgick till 2 966
miljoner kronor, en ökning med
102 miljoner (4 procent) jämfört
med år 2020”
RNA-baserade medicinska terapier fick sitt stora genombrott
som covid-vaccin. Men för att också kunna bota cancer och
andra sjukdomar behövs en förfinad teknik som ökar upptaget av RNA i målcellen. Genom samarbete inom Formulaex,
the industrial research centre for functional RNA delivery,
har forskare vid institutionerna Kemi och kemiteknik, och
Biologi och bioteknik utvecklat en metod för att tillverka
självlysande mRNA. Metoden innebär att man kan följa mRNA-molekylerna in i cellen och se hur de tas upp. Genombrottet belönades med Styrkeområdenas pris 2021. Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) valde även ut projektet
och innovationen till sin årliga 100-lista.
Det Vinnova-finansierade kompetenscentrumet CAM2, Center for Additive Manufacture – Metal, samlar akademin och
ett 25-tal företag för att definiera och lösa viktiga forskningsfrågor inom additiv tillverkning. Tillverkningsmetoden är
högaktuell eftersom den bidrar till resurseffektivitet genom
att minska materialspill och energiförbrukning, och kan användas för tillverkning av lättviktskomponenter som i sin tur
bidrar till minskad bränsleförbrukning hos flyg, bilar och lastbilar. Den 17 november arrangerade Styrkeområdet Materialvetenskap initiativseminariet Materials for Tomorrow med
temat Additive Manufacturing – From academic challenges to
industrial practice. Seminariet hölls digitalt med flera internationellt erkända talare och totalt 190 deltagare inklusive representation från företag som Cellink (grundat med utgångspunkt i Chalmersforskning), Arcam, European Space Agency
– ESA och Alfa Laval. CAM2 har under året även samarbetat
med studentprojektet ”Formula Student” för att tillverka
3D-printande komponenter till den bil som studenterna bygger. Studenterna driver fram intressanta produkter och lös-
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INTÄKTER TILL FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

Intäkter (mnkr)

Andel i
procent
2021

ANTAL EU-FORSKNINGSPROJEKT VID CHALMERS
Anslag (mnkr)

2021 2020 2019 2018 2017

Utbildningsdepartementsmedel 1

35 %

1 026

955

921

897

868

Övriga statliga bidrag
och uppdrag

30 %

885

863

907

851

816

Bidrag och uppdrag
från företag, privata
stiftelser m fl

15 %

427

448

443

464

457

Offentliga
stiftelsebidrag

3%

102

106

150

135

112

EU-bidrag

8%

246

243

233

226

214

Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

4%

123

118

94

71

62

Övrigt

5%

157

131

139

139

132

Finansiella intäkter

0%

0

0

0

0

0

Summa intäkter
1

100 %

Varav Strategiska
forskningsområden

2 966 2 864 2 887 2 783 2 661

212

208

206

202

2021 2020 2019 2018 2017
1 026

955

921

897

868

Vetenskapsrådet

291

252

272

265

268

EU

246

243

233

226

214

Energimyndigheten

209

223

237

192

184

Vinnova

186

192

206

194

169

Wallenbergstiftelserna
Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
Stiftelsen för Strategisk
Forskning
Formas
Trafikverket

169

169

153

153

157

123

118

94

71

62

86
81
44

91
86
36

107
82
16

95
95
22

85
95
18

Utbildningsdepartementet

VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER I
RESEARCH.CHALMERS.SE
2021

216

CHALMERS 10 STÖRSTA FORSKNINGSFINANSIÄRER
Intäkter (mnkr)

2021 2020 2019 2018 2017

Tematiskt inriktad forskning, till
exempel Transport, ICT, NMP
100
97
98
99
99
Forskarrörlighet och
infrastruktur till exempel
Infrastructure, Marie
Skłodowska Curie
42
41
39
33
38
European research council
starting/consolidator/
advanced grant
6/5/2 5/4/2 6/3/3 6/3/3 7/2/4
Totalt antal projekt
160
152
148
148
153
Varav projekt koordinerade
av Chalmers
41
42
35
34
32
Intäkter från EUkommissionen (mnkr)
246 243 233 226
214

ningar, och därigenom blir tävlingsbilen en demonstrator för
den senaste utvecklingen inom forskningsområdet additiv tillverkning.
Vinnova har under året utlyst planeringsbidrag för kompetenscentrum inom hållbar industri. I november kom besked
att Chalmers beviljats ett sådant bidrag för Maxbatt – Centre
for Manufacturing Excellence – Battery Technology Products
and Systems. I ansökan deltar såväl akademi som industri,
och målet är att bli ett världsledande excellenscentrum när
det gäller hållbar batteriproduktion.
I november anordnades Chaseon + GHz Centre centrumdag
för att lyfta fram 25 års forskningsresultat från Sveriges största trådlösa forskningsprogram där mer än 20 industriella
partner ingår. Ledande forskare från Chalmers och industrin
sammanfattade centrumets långsiktiga påverkan, hittills och
framåt, inom områden som telekom, radar, sensorer, medicinteknik, rymd och transport.

Refereegranskade
vetenskapliga artiklar 1
Refereegranskade
konferensbidrag1
Kapitel 1
Böcker 1
Totalt
1

2020

2019

2018

2017

2 506 2 268 2 174 2 161 1 975
557
73
6

846 1 084 1 026 1 088
79
101
75
98
19
14
7
14

3 142 3 212 3 373 3 269 3 175

 vläst 2022-01-19, värdet för 2021 är preliminärt. Åren 2017–2020 avlästes
A
i januari två år efter aktuellt år.

Överblick nationella och internationella
forskningsprojekt
I forskningsportalen Chalmers Research (research.chalmers.
se) finns 5 000 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 Italien, Nederländerna 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: 2 600 forskningsprojekt (2012–2021) där Chalmers
samarbetar med över 2 000 olika partners i 76 olika länder.
INTÄKTER TILL FORSKNING OCH
FORSKARUTBILDNING

Intäkter till forskning och forskarutbildning uppgick till 2 966
miljoner kronor, en ökning med 102 miljoner (4 procent) jämfört med år 2020. Statliga intäkter har ökat med 93 miljoner
kronor där intäkter direkt från Utbildningsdepartementet har
ökat med 71 miljoner. För övriga statliga finansiärer har intäkterna ökat med 22 miljoner kronor vilket framförallt förklaras
av en ökning från Vetenskapsrådet med 39 miljoner, en minsk-
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ning från Energimyndigheten med 13 miljoner och en minskning från Vinnova med 6 miljoner kronor. Bidrags- och uppdragsintäkter från företag, privata stiftelser och andra
organisationer har minskat sammantaget med 21 miljoner
kronor (5 procent). De lägre intäkterna avser främst företag
med 7 miljoner, branschorganisationer med 7 miljoner och övriga svenska offentliga organisationer med 6 miljoner kronor.
Intäkter från de offentliga forskningsstiftelserna har minskat
med 4 miljoner kronor (4 procent). Intäkter från EU har ökat
med 3 miljoner kronor (1 procent) och från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola med 5 miljoner kronor (4 procent).
Övriga intäkter har ökat med 26 miljoner kronor (20 procent)
vilket framförallt beror på fakturering av Chalmers projekteringsutgifter för SEEL åren 2018–2021 till Swedish Electric
Transport Laboratory AB.
Chalmers tio största forskningsfinansiärer svarade för 83 (83
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 2021 till 65 (67) procent av intäkterna. Andelen
intäkter direkt från Utbildningsdepartementet uppgår till 35
(33) procent.
EU-FINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT

Under 2021 deltog Chalmers i totalt 160 EU-finansierade
forskningsprojekt, nästan uteslutande i Horizon 2020, Europeiska Kommissionens åttonde ramprogram för forskning
och innovation. Av dessa startade 36 projekt under året. Inom
de tematiska delarna av ramprogrammen har Chalmers sin
största aktivitet inom delprogrammen Transport (28 projekt),
ICT (14), Energi (13), och Euratom (9).
Horizon 2020 avslutades formellt vid årsskiftet, även om projekten kommer att löpa till 2026. Chalmers är med i totalt 264
godkända projekt i detta ramprogram vilket ger ett sammantaget bidrag till Chalmers på 164 miljoner euro.
Under året startade EU:s nionde ramprogram för forskning
och innovation, Horizon Europe, som löper från 2021 till
2027. Chalmers första åtta projekt beviljades vid årsslutet och
kommer att starta under 2022.
European Research Council (ERC) beviljar högprestigeanslag till individuella forskare med syfte att främja forskning i
världsklass med stort risktagande. Chalmers har fått totalt 39
ERC-anslag beviljade, varav 13 var aktiva under 2021.
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, och i det storskaliga forskningsinitiativet Battery 2030+
som syftar till att göra Europa världsledande inom utveckling
och produktion av framtidens batterier. Vidare var Chalmers
under 2021 ”full member” i EIT (European Institute of Innovation and Technology) Manufacturing samt ”Associate partner” i Climate KIC (Knowledge and Innovation Community)
och EIT Raw Materials.
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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.
PUBLIKATIONS- OCH CITERINGSNIVÅER

Chalmers forskare publicerade under 2021, enligt tjänsten
Research.chalmers.se, cirka 3 000 vetenskapliga artiklar och
konferensbidrag i internationella refereegranskade publikationskanaler. Nivån har legat relativt stabilt de senaste fem
åren men värt att notera är att tidskriftsartiklarna tydligt ökat
sin andel av den totala publikationsmängden. I databasen
Scopus, som är den största och bredaste databasen för vetenskaplig litteratur, återfinns cirka 2 420 artiklar och 470 konferensbidrag publicerade 2021. Även här är trenden för artiklar
ökande medan konferensbidragen ligger på ungefär samma
nivå. För att följa upp publikationernas synlighet och genomslag på den internationella arenan använder Chalmers måttet
ämnesnormerade citeringar per publikation (field-weighted
citation impact, FWCI). Beräkningen görs över en rullande
fyraårsperiod för att jämna ut slumpeffekter. Chalmers FWCI
för 2017–2020 är 1,3. Det innebär att Chalmersforskare i genomsnitt citeras 30 procent mer än andra forskare inom samma ämnesområde. Om man tittar på enbart artiklar är FWCI
dock 1,5 medan FWCI för konferensbidrag, kapitel och böcker ligger nära 1.
CHALMERS FORSKNING I MEDIA

Chalmers forskning har stor synlighet i och påverkan på det
omgivande samhället. Detta sker både genom forskares aktiva medverkan som experter i media och i samhällsdebatten,
och genom att Chalmers forskning frekvent förekommer i såväl dags- och fackpress som i sociala medier och etermedier.
Under 2021 noterades ett stort internationellt genomslag för
Chalmersforskning i redaktionell media. Den publicitet som
skapades genom pressmeddelanden ledde till 3 130 antal artiklar och inslag världen över. De handlade bland annat om
bakteriers förmåga att bryta ned plast, om uppladdningsbar
betong och rågens betydelse för viktnedgång.
Rapportering där Chalmers forskning eller forskare förekommer leder till stort engagemang i sociala medier. Under
2021 ledde mediernas rapportering till 484 000 interaktioner
(kommentarer, delningar, gillamarkeringar) i svenska redaktioners sociala mediekanaler, enligt Kantar Sifo.
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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:

• Att vara förstahandsvalet som forskningspartner.
• Att vara en efterfrågad kompetenspartner som utbildar eftertraktade studenter och ger relevanta utbildningar till
yrkesverksamma.
• Att vara en eftertraktad teknologiutvecklingspartner,
både via egen utveckling och som samverkanspartner till
egna och externa forskningsinstitut
• 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:

• 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.
• Arbeta med prestationsbaserad ekonomisk premiering baserat på institutionernas nyttiggörande genom så kallade
prestationsparametrar för nyttiggörande.
• Utveckla arbetsordningen genom att föra in nyttiggörandeskicklighet som en uttalad meritgrund för befordran och
extern rekrytering.
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.
Chalmers innovationskontor ger stöd och rådgivning kopplat
till nyttiggörande 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 utmaningar. 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. 2021 har innovationskontoret gett stöd och rådgivning till drygt 500 forskare från
Chalmers samtliga institutioner samt utbildat omkring 200
studenter.
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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 vidareutvecklats med
nya verktyg under året och stärkts genom att nya arbetssätt
utvecklats för att ta vara på alla innovationsrådgivares kompetens. Bland annat har ett verktyg implementerats både hos
innovationskontoret och Chalmers Ventures för att mäta innovationsmognad. 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.

Vinnova inom programmet Validering för tillämpning. 2021
erhölls 5 miljoner kronor.

Under 2021 har anslaget varit 9,3 miljoner kronor för Chalmers och medverkande partnerlärosäten.

Forskning inom teknologisektorn blir allt viktigare för att
lösa omvärldens utmaningar. En nyckel för att nå det målet är
kommersialisering och utveckling av forskningsresultat. På
detta område är Chalmers Ventures en avgörande organisation. Genom att kunna ta forskningen från laboratoriemiljö
till öppen marknad lägger Chalmers Ventures en grund för
att möjliggöra internationella och hållbara tillväxtföretag.
När bolagen i Chalmers Ventures portfölj frikopplas går avkastningen till arbetet kring att få in nya forskningsresultat i
venture creation-processen.

”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”

VALIDERINGSPROJEKT FÖR ATT SKAPA
NYTTA I SAMHÄLLET

En idé definieras i denna typ av arbete som en kunskapstillgång från forskning eller utbildning som har potential att skapa nytta i näringsliv och samhälle. 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 valideringsaktiviteter har innovationskontoret avsatt
egna medel, vilka kompletteras med medel som erhållits från

ANSLAGET HAR UNDER 2021 FÖRDELATS ENLIGT
FÖLJANDE
Anslag (tkr)

9 249

Administration och lokaler

1 030

Löner innovationsrådgivare

5 869

Projektmedel
Bidrag högskolor

100
2 250

Under 2021 har 65 idéer för validering kommit in. 11 från studenter och resterande från forskare och lärare. Totalt har 40
valideringsprojekt startats, varav 8 från studenter, övriga från
forskare och lärare. Av dessa är 33 från Chalmers och resterande 7 från partnerlärosätena. Av beviljade projekt har 5
utvecklats i samverkan med Chalmers Ventures och Entreprenörskolan. Under 2021 har 22 projekt avslutats varav 18
med verifierad marknadspotential. Under åren 2015 – 2021
har 83 av 207 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

Chalmers Ventures verksamhetsmodell kombinerar affärscoachning och investeringar i teknikbaserade bolag. 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. Detta skapar
långsiktighet och gemensamma mål i samarbetet med att bygga tillväxt och värde för bolagen. Chalmers Ventures investeringsmodell möjliggör för investeringar både i tidiga skeden
såväl som i senare tillväxtfaser genom syndikerat externt investeringskapital.
En viktig del av Chalmers Ventures arbete är att möjliggöra
investeringsnätverk och möten mellan portföljbolagen och
externa investerare. Under evenemanget Venture Day 2021
faciliterade Chalmers Ventures över 90 individuella möten
mellan portföljbolag och investerare. Dessutom hölls föredrag och panelsamtal kring börsintroduktion, ”deep tech”,
entreprenörskap och investeringstrender med syfte att stärka
bolagens utveckling.
Organisationen UBI Global placerar i sin senast genomförda
rankning Chalmers Ventures i topp-10 globalt och som nummer ett i Norden bland världens universitetsinkubatorer.
Inom ramen för Vinnovas program ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer” tilldelades Chalmers Ventures det maximala beloppet för perioden 2020–2022.
Entreprenörskap och venture creation har en lång och framgångsrik historik på Chalmers med strategiska satsningar på
uppstartsföretag och tillväxtföretagande samt forskning och
utbildning med fokus på entreprenörskap. Chalmers Ventures AB bildades 2015 i syfte att skala upp lärosätets arbete
med innovation och entreprenörskap genom utveckling av
forskningsbaserade teknikbolag.
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Under 2021 fördes ägandet av Chalmers Ventures över från
Chalmers tekniska högskola AB till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
ERBJUDANDEN OCH INTAG

Chalmers Ventures har erbjudanden riktade till forskare,
innovatörer och entreprenörer som önskar stöd i kommersialiseringen av teknikbaserade idéer med syfte till att möta
samhällets utmaningar. Samtliga erbjudanden bygger på affärsstrategisk coachning, möjliggörande till kunskaps- och
erfarenhetsutbyten genom partnerskap, nätverk och relevanta moduler som tillgängliggörs genom olika processer.
Gemensamma kriterier för de bolag och projekt Chalmers
Ventures tar in är:
• Unik/patenterad teknik och/eller forskningsresultat.
• Internationell skalbarhetspotential.
• Entreprenöriella team som vill bygga tillväxtbolag.
Chalmers Ventures bistår med matchning av team.
• SDG-mål / Hållbarhetsfokus på teknikens tillämpning.
Det finns flertalet vägar för intag till Chalmers Ventures:
Encubation – en unik modell där studenter från Chalmers entreprenörskola matchas med innovatörers teknikidéer från
forskning eller industri. Studentteamen agerar entreprenörer
och driver projekt under mastersutbildning med målet att bolagisera.
Tech transfer – riktat till forskare på Chalmers. I Tech transfer arbetar Chalmers Ventures och Chalmers Innovationskontor tillsammans med forskare för att paketera och skydda
forskningsresultat, exempelvis via patent, i syfte att kommersialisera resultaten.
Startup Camp – riktar sig till dedikerade team/bolag i tidiga
skeden som vill fokusera på att validera sin teknikbaserade
affärsidé.
Chalmers Ventures erbjuder tillsammans med Chalmers innovationskontor regelbundna tillfällen med affärscoachning
genom Open Coaching.

Siffror och idébanksmedel
Under 2021 har Chalmers Ventures utvärderat över 200 idéer
och arbetat aktivt med 108 bolag och 31 projekt genom sina
program och sin investeringsverksamhet. Under året har 17
nya projekt startats och 12 nya bolag bildats. Av dessa bolag
har samtliga, utom ett, sitt ursprung i Chalmers verksamhet.
Sedan starten har Chalmers Ventures arbetat med över 600
uppstartsbolag och startat samt investerat i över 210 bolag.
Chalmers tilldelades under 2021 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 2021 har Chalmers Ventures investerat totalt 31 miljoner kronor i 33 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.

Forskningsnära utveckling
STIF TEL SEN CHALMERS INDUSTRITEKNIK

Stiftelsen Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle. Syftet är att stärka svensk innovationsförmåga
och nyttiggöra forskning. Här genereras ny kunskap och teknologi som tillgängliggörs och överförs till samhälle och näringsliv i direkta samarbeten med behovsägarna inom akademi, myndighet och företag. Stiftelsen verkar inom områdena
energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi,
samt har mångårig erfarenhet av strukturerad innovationsledning.
Stiftelsen som grundades av Chalmers 1984 är en del av Chalmerssfären, men samtidigt en självständig organisation som
bedriver sin verksamhet oberoende av andra organisationers
inflytande. Stiftelsen är inte vinstdriven och eventuellt överskott återinvesteras i stiftelsens och medarbetarnas utveckling. Den icke-ekonomiska verksamheten hålls isär och redovisas skild från den ekonomiska.
Genom att vara en integrerad del av Chalmers innovationsekosystem och forskningsstöd skapas synergieffekter för hela
Chalmerssfären. Stiftelsen publicerar inte vetenskapliga artiklar utan agerar länk mellan akademi, privat och offentlig
sektor samt bistår Chalmers forskningsmiljöer med olika sorters stöd.
Stiftelsen Chalmers Industriteknik identifierar innovationer
utifrån samhällets behov. Detta sker i samverkan med viktiga
samhällsaktörer, olika typer av behovsägare och relevant
kompetens på Chalmers. Stiftelsen initierar och medverkar
även i ansökningar till forskningsfinansiärer för strategiska
samverkansprojekt inom tillämpad forskning och forskningsnära utveckling. Hantering av kunskapstillgångar och immateriella rättigheter samt kommunikation och spridning av resultat är andra viktiga områden. Under 2021 genomfördes
uppdrag för cirka 180 olika aktörer och ansökningar till forskningsfinansiärer gjordes löpande tillsammans med Chalmers
forskare. Verksamheten har idag drygt 100 anställda och engagerade 90 forskare på Chalmers under året.
Stiftelsen Chalmers Industriteknik har genom åren visat god
förmåga att anpassa sin struktur. Covid-19 har satt denna
egenskap på prov. Flera åtgärder har genomförts med bibehållen effektivitet trots utökat distansarbete och den flexibiliteten bygger verksamheten vidare på. 2021 var ett framgångsrikt verksamhetsår och orderboken för 2022 ser stabil ut.
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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.

”Under 2021 har Chalmers Ventures
utvärderat över 200 idéer och arbetat
aktivt med 108 bolag och 31 projekt
genom sina program och sin
investeringsverksamhet”

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 2021
drygt 80 anställda. Omsättningen 2021 var 72 miljoner kronor
varav 17 miljoner industriintäkter, 4 miljoner från offentliga
uppdrag, 26 miljoner från forskningsfinansiärer och universitet och 25 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 samt Onsala rymdobservatorium. Samarbete sker genom projekt, kompetenscentrum, gemensamma ansökningar, publikationer, industridoktorander,
studenter och gästföreläsningar. FCC är också aktivt inom
kompetenscentrumen CAM2, och Digital Twin Cities Centre
samt Wingquist Laboratory, och Chalmers styrkeområden
Produktion och Informations- och kommunikationsteknik
samt inom centrumet CHAIR (Chalmers AI Research Centre) när det gäller såväl vetenskapliga aktiviteter som 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 25 vetenskapliga artiklar
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och konferensbidrag tillsammans under 2021. Vidare samarbetar FCC med flera institutioner inom ramen för sitt industridoktorandprogram och för närvarande är 13 anställda inskrivna vid 4 olika institutioner. Av dessa tog en person sin
licentiatexamen och tre personer sin doktorsexamen under
året.
FCC erbjuder även studentkontrakt och projekt för examensarbete. Under 2021 har FCC haft 6 kontrakterade studenter
(128 sedan starten) och 1 student från Chalmers som gjort sitt
examensarbete (88 sedan starten).

Ytterligare händelser under året
FORTSAT T UT VECKLING AV CHALMERS E-VILL AGE

Entreprenörskvarteret Chalmers E-village har under året berikats med ytterligare verksamheter och personer. Under våren tillträdde en Community Manager sin tjänst med ansvar
för att ytterligare utveckla kvarteret till en kreativ mötesplats
mellan akademi, näringsliv och övriga samhället. En första
version av en lokal som kan tillgodose behovet av en mer oöm
miljö för exempelvis prototypbyggande färdigställdes under
2021 för att tas i bruk i början av 2022. Inspirationsföreläsningarna ”Morning Boost” genomfördes digitalt under våren
för att sedan återgå till att genomföras på plats i Chalmers
E-village under hösten. Flertalet lyckade och välbesökta arrangemang har också genomförts av aktörerna i entreprenörskvarteret.
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 2021 utsågs forskargruppen bakom fallstudien (impact case) ”Ökad användning av,
förståelse för och kvalitet på modeller för smittspridning”
som pristagare. Forskargruppen, som har sin hemvist på institutionen Matematiska vetenskaper, har fått ett stort genomslag i samhället genom att deras nyttiggörande resulterat i
modeller som kan förutsäga det förväntade vårdbehovet av
covid-patienter. Arbetet har bidragit till en förbättrad förmåga att planera och allokera vårdplatser vilket gjort det möjligt
att bedriva en mer effektiv sjukvård under en pågående pandemi.
PRISADE UPPSTARTSFÖRETAG

Under året har flera uppstartsföretag med kopplingar till
Chalmers prisats i både större och mindre sammanhang. Två
goda exempel som särskilt förtjänas att lyftas fram är Mimbly
och Compular. Företagen har ett tydligt hållbarhetsfokus och
entreprenörerna har drivit utvecklingen i nära samarbete
med flera aktörer inom innovationsekosystemet som till exempel innovationskontoret, Chalmers entreprenörskola,
Chalmers Ventures och Chalmers E-village.
• Mimbly – verksamt inom tvätt- och vattenreningsteknik,
prisades först nationellt i Postkodlotteriets ”Green Challenge” och stod slutligen som vinnare i Europafinalen av
samma tävling. Prissumman var 500 000 euro. Bolagets
produkt, Mimbox, är en vattenåtervinningsanordning som
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sparar upp till 90 procent vatten och 30 procent energi
samt begränsar mängden skadlig mikroplast som släpps ut
i vattensystemet.
• Compular – verksamt inom digitalisering av materialutveckling prisades som ”Best Tech Innovation” när den europeiska tävlingen Stage Two genomfördes för första gången. Tävlingen riktar sig till uppstartsföretag med ursprung
på ledande universitet i Europa. Utöver förstapriset tilldelades Compular ytterligare fyra kategoripriser under tävlingen. Företagets analysmetod kommer till exempel att
göra det både snabbare och billigare att utveckla miljövänligare batterier med bättre prestanda och längre livslängd.

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, informationsoch 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 större projekt som
tilldelats resurser genom lärosätesövergripande
prioriteringar.

U

nder 2021 har det påbörjats ett arbete med att
uppdatera styrdokumentet Chalmers vision och
strategier 2016–2022. Utifrån lärosätets övergripande vision, en omvärldsanalys samt djupgående
kännedom om de egna resurserna, ska dokumentet peka ut
den strategiska riktning som kan realisera visionen. En central del i arbetet har varit att ringa in vad som kommer att
krävas av ett universitet på 2030-talet och hur Chalmers kan
utvecklas för att möta det. Stor vikt har lagts på att involvera
och få in åsikter från alla individer i verksamheten som vill
bidra till visionsarbetet. Synpunkterna har samlats in både
skriftligt, muntligt och via en enkät och det finns en tydlig
önskan att verksamhetsgrenarna utbildning, forskning och
nyttiggörande ska betraktas som integrerade delar i Chalmers övergripande uppdrag. Underlaget som tagits fram under 2021 kommer att användas för att ledningen under 2022
ska kunna ta fram en väl förankrad vision för verksamheten
som även utgår från ett lärosätes ansvar och uppdrag och förväntningar från omvärlden.

Ekonomi i balans 2022
På grund av ett förväntat framtida ekonomiskt underskott relaterat till snabbt ökande 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 togs fram under 2020 för genomförande under
2020–2021 och förväntat fullt ekonomiskt genomslag under
2022.
Som en del av åtgärderna för att minska kostnadsnivån varslades 180 anställda om uppsägning redan sommaren 2020. Efter
anställningsstopp, överenskommelser om frivilligt avslutande
av anställningar, arbetsbristförhandlingar och erbjudanden
om omplaceringar blev den slutliga effekten av åtgärderna att
betydligt färre sades upp. Anställningsstoppet för utbildande
och forskande personal hävdes i oktober 2021, men har legat
fast (med möjlighet att söka dispens för verksamhetskritiska
undantag) i det gemensamma verksamhetsstödet under hela
året. En utförligare beskrivning av förändringen i personal
finns i Chalmers hållbarhetsrapport på sidan 41.

De större strukturella förändringar som skett har huvudsakligen avsett Chalmers verksamhetsstöd. Vissa funktioner har
tagits bort och några har dimensionerats ned. Tre av verksamhetsstödets avdelningar – med ansvar bland annat för projektstöd, processarbete, ledningsstöd och annat strategiskt
stöd – har under 2021 slagits samman till en samlad avdelning
för högskolegemensamt stöd. Under året har också en rektorsstab direkt underställd prorektor inrättats. Med start den
1 januari 2021 har också Chalmers kommunikationsfunktion
centraliserats till en lärosätesgemensam kommunikationsavdelning i verksamhetsstödet. Kommunikationsstöd ges nu till
institutionerna via enheten kommunikationspartner, på ett
sätt som i stora delar motsvarar ett arbetssätt som tillämpats
på HR-avdelningen sedan tidigare.
Vid Chalmers institutioner har minskningen av kostnader
främst realiserats genom färre visstidsanställda även om ett
tiotal sagts upp på grund av arbetsbrist och några lämnat
Chalmers genom frivilliga överenskommelser. Då Chalmers
utbildningsuppdrag, inte minst som en effekt av pandemin,
samtidigt ökade har arbetsbelastningen i delar av Chalmers
verksamhet kraftigt ökat. Övergången till utbildning på distans som skedde under samma tidsperiod spädde ytterligare
på denna situation.
Effekten av kostnadsminskningsåtgärderna har under 2021
varit att stora delar av Chalmers administrativa verksamhet
varit i stark förändring, där nya arbetssätt och prioriteringar
tvingats fram av förändrad dimensionering. Mixen av utbildning och forskning för lärare och forskare har på vissa av
Chalmers institutioner påverkats i omfattande grad.
Utifrån resultatet 2021 (se årsredovisningen på sidan 60) –
efter att engångs- och coronaeffekter räknats bort – är bedömningen att åtgärderna som vidtagits gett den varaktiga
kostnadsnivåsänkning som var innebörden i rektors uppdrag
från styrelsen, och att de kan ge full effekt från 2022. För utvärdering och uppföljning av detta uppdrag ansvarar Chalmers interna revisorer.

Nya arbetssätt till följd av pandemin
Under de första nio månaderna av 2021 utfördes i princip alla
arbetsuppgifter på Chalmers på distans, i de fall det varit
praktiskt möjligt. Detta i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av den pågående coronapandemin. Chalmers lokaler var även under denna tid tillgängliga för medarbetare och studenter och åtgärder vidtogs för att
säkra fysisk distans i byggnaderna. Från den 1 oktober upphörde rekommendationen om hemarbete och på Chalmers
ägnades denna månad åt gradvis återgång till campus. Från
den 1 november bedrevs verksamheten under något som liknat mera ordinarie former, men bland annat anpassat efter en
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under året beslutad riktlinje för distansarbete. Denna ger anställda med reglerad arbetstid möjlighet att om arbetsuppgifterna tillåter arbeta hemifrån två dagar i veckan. Forskare
och lärare har på Chalmers förtroendearbetstid och de har
även innan pandemin kunnat välja fritt var de utför sitt arbete, förutsatt att verksamheten fungerar.

Stategiskt arbete med lokalfrågor och
campusutveckling
Återgången till verksamhet på campus har dock tydliggjort
behov av viss anpassning av lokaler, främst för att andelen möten i digitalt eller hybridformat ökat, vilket ökat behoven av
vissa typer av mötesrum samt teknisk utrustning i rummen.

”En central del i arbetet har
varit att ringa in vad som kommer
att krävas av ett universitet på
2030-talet”

Chalmers ledning har också på övergripande nivå under året
skapat förutsättningar för långsiktigt arbete med lokaler och
campusutveckling. En justering av ansvarsfördelningen inom
rektorsgruppen har gjort att Chalmers från och med 1 januari
2022 har en vicerektor med ansvar för campus och hållbar
utveckling. I rollen ingår att ansvara för en långsiktig strategi
för frågor och behov gällande lokaler och infrastrukturer som
påverkar den långsiktiga utvecklingen av Chalmers campus.
Den nye vicerektorn kommer att vara ordförande i ett nyinrättat lokalförsörjningsråd för arbetet med dessa frågor.

Större utvecklingsprojekt
Under året har Chalmers med intern projektledning drivit
ett förstudiearbete för en kommande utveckling av en ny extern webbplats. Förstudien har bland annat inneburit fastställande av effektmål och syfte med en ny webbplats, en
större inventering av befintligt innehåll, analys av målgrupper och deras respektive behov och en genomlysning av tekniska förutsättningar och lösningsförslag. I samarbete med
extern byrå har förstudien också tagit fram ett grundläggande konceptförslag.
Utvecklingen av en individuell elektronisk studieplan för doktorander avslutades i slutet av 2021 för att implementeras och
överlämnas till förvaltning i början av 2022. Systemet beskrivs
mer utförligt i kapitlet om forskarutbildning på sidan 24.
Ett projekt inriktat på digital handläggning och stöd inom administrationen på Chalmers startade 2020 och har fortsatt
under året. Projektet har bland annat inneburit införandet av
ett nytt ärendehanteringssystem, inledningsvis för it-support,
men under året har projektet arbetat med att implementera
systemet i arbetet även på serviceavdelningen, student- och
utbildningsavdelningen och HR-avdelningens enhet för löneoch reseräkningssupport. Under året har projektet dessutom
implementerat ett system för robotiserad processautomation

(RPA) för digitalisering av det tidigare manuellt tungrodda
flödet för arvodesräkningar. RPA-lösningen innebar en betydande effektivisering och man fortsätter att identifiera arbetsflöden som kan effektiviseras med systemet.

HÅLLBARHETSR APPORT CHALMERS TEKNISK A HÖGSKOLA AB

41

Hållbarhetsrapport
Chalmers tekniska högskola AB
Styrelsen och rektor/verkställande direktör för
Chalmers tekniska högskola AB, organisationsnummer 556479-5598 med säte i Göteborg, levererar
härmed följande hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 1 januari 2021 till 31 december 2021.
Hållbarhetsplanen följer årsredovisningslagen
(ÅRL) och är strukturerad enligt 6 kap 12§, med
rubrikerna Miljö, Sociala förhållanden, Personal,
Respekt för mänskliga rättigheter och Motverkande
av korruption.

C

halmers tekniska högskola AB bedriver utbildning, forskning och nyttiggörande inom områdena teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur.
Chalmers huvudsakliga intäkter kommer från
statliga departementsmedel och externa finansiärer. Chalmers vision är Chalmers för en hållbar framtid. Chalmers är
en aktiv och viktig aktör i samhällsutvecklingen och bidrar
genom att få fram nya lösningar genom forskning och nyttiggörande. Lösningar som tillgängliggörs för samhället på olika sätt samt att genom utbildning ge kompetens som bidrar
till att med hållbara lösningar kunna möta framtida komplexa och globala utmaningar.
I det årliga avtalet mellan Chalmers och svenska staten regleras bland annat att Chalmers ska redogöra för hur verksamheten arbetar för att främja jämställdhetsintegrering och hållbar utveckling, kopplat till Agenda 2030 och de globala målen
Sustainable Development Goals (SDG).
Området hållbarhet drevs under 2021 av vicerektor för nyttiggörande. Från 1 januari 2022 drivs området av nyutsedd
vicerektor med ansvar för campus och hållbar utveckling. Vicerektor stöds i arbetet av utsedd ansvarig handläggare för
hållbarhetsfrågor och miljöenheten.

2021
Under 2021 har lärosätet ställts inför utmaningen att under
den pågående pandemin, fortsätta bedriva högkvalitativ verksamhet. En stor del av verksamheten har under delar av året
bedrivits på distans, vilket också har påverkat hållbarhetsarbetet. Det har bland annat medfört färre pendlande medarbetare och studenter, färre tjänsteresor och en fokusering på utveckling av utbildning. Chalmers kommer att fortsätta arbetet
med att förena campusverksamhet med digitala lösningar.
Under året beslutade Chalmers rektor om en policy för distansarbete (2021-06-24) vilket innebär att alla medarbetare
har möjlighet att jobba på distans två dagar/vecka om verksamheten tillåter, vilket påverkar hållbarhetsarbetet genom

minskade pendlingsresor samt minskad energiförbrukning
och utsläpp jämfört med åren innan pandemin.
Under 2021 har Chalmers även genomgått ett omfattande
besparings- och omstruktureringsarbete med syfte att få
ekonomin i balans till 2022. Som en följd av den ekonomiska
situationen beslutades om ett krav på besparingar om totalt
250 miljoner kronor, varav 120 miljoner inom verksamhetsstödet. Detta har medfört både uppsägningar och omplaceringar och skapat en turbulent situation, vilket till del har
påverkat Chalmers möjlighet att arbeta aktivt med hållbarhetsarbetet. Resurserna till hållbarhetsarbetet har minskats
och Chalmers behöver hitta andra former för att fortsätta att
ligga i framkant i hållbarhetsfrågorna. Klimatstrategin, som
beslutades 2020, har fortsatt implementerats under 2021.

”En stor del av verksamheten har
under delar av året bedrivits på
distans, vilket också har påverkat
hållbarhetsarbetet”

Chalmers mål och uppföljning av
hållbarhetsarbetet
Chalmers strategiska ansats konkretiseras årligen i dokumentet Prioriterad verksamhetsutveckling (PVU) som ligger till
grund för lärosätets utvecklingsarbete. En årlig hållbarhetsplan upprättas som komplement till PVU i samklang med och
kopplat till Chalmers klimatstrategi. I hållbarhetsplanen
konkretiseras målen och omfattar utbildning, forskning, nyttiggörande, intern miljö samt Chalmers styrkeområden. Hållbarhetsmålen är utgångspunkt för institutionernas lokalt fastställda hållbarhetsmål.

Mål och styrning av hållbarhetsarbetet
på Chalmers
Uppföljningen av hållbarhetsmål och miljömål sker både på
övergripande nivå och väsentliga delar av målen redovisas i
hållbarhetsrapporten.

Chalmers övergripande målsättning
för hållbarhetsarbetet
Chalmers ska bidra till en hållbar framtid genom att samverka med andra aktörer för att hitta lösningar på de stora och
allt mer komplexa utmaningar världen står inför. Chalmers
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ojämförligt viktigaste bidrag till omställningen för ett hållbart samhälle är resultat från forskningen, hur dessa kommuniceras och nyttiggörs i samhället samt i utbildningen som ger
studenterna kunskap och verktyg att driva framtidens hållbarhetsarbete.
Ett av målen är att Chalmers verksamhet ska minska sin miljöpåverkan och resursutnyttjande. Genom resepolicy och policy om distansarbete för alla Chalmers anställda, bidrar
Chalmers till minskat utsläpp från transportsektorn.
Alla anställda och studenter på Chalmers ska ha en grundläggande förståelse för vad hållbarhet innebär, hur hållbarhet är
en drivkraft för Chalmers och det egna ansvaret för hållbarhet
i sin dagliga verksamhet. Chalmers anställda och studenter
förutsätts ha kännedom om och aktivt handla med utgångspunkt i Chalmers styrdokument för hållbarhetsfrågor. Beslutade styrdokument finns tillgängliga för alla medarbetare via
intranätet. Styrdokument som berör studenter tillhandahålls
på den till studenter särskilt riktade Studentportalen.

Väsentliga hållbarhetsfrågor
Under 2017 identifierades vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för Chalmers och viktiga att fokusera på. Utgångspunkten var en analys av enkäter, intervjuer och workshops.
2020 genomfördes en riskvärdering för att identifiera risker
inom respektive område. Utifrån riskvärderingen har mål
och handlingsplaner justerats. Det utfördes även en omvärldsanalys med fokus på lagstiftning, akademins generella utmaningar samt en GAP-analys mellan Chalmers hållbarhetsfrågor och samhällets behov och önskningar. Riskerna är fortsatt
aktuella och kommer att integreras i hållbarhetsarbetet för

att bli än mer konkretiserade för att verksamheten ska ges
ytterligare möjligheter att agera.
Chalmers viktigaste hållbarhetsfrågor är hållbarhetsperspektiven inom utbildning, forskning och nyttiggörande som redogörs för nedan. Chalmers viktigaste bidrag till samhället är
forskningsresultat, hur dessa kommuniceras och nyttiggörs
samt att ge kunskap och verktyg till studenter för att kunna
driva hållbarhetsarbetet i framtiden.
Utöver hållbarhetsperspektiv inom verksamhetsområdena
utbildning, forskning och nyttiggörande har även följande väsentliga hållbarhetsfrågor identifierats inom: energi; hållbara
lokaler och campus; klimatutsläpp; hållbart arbetsliv; jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet; studenternas hälsa och
säkerhet; värdegrund och organisationskultur och anti-korruption. Dessa redovisas nedan under respektive område.
Områdena inleds med identifierade väsentlighetsfrågor, följt
av hur Chalmers arbetat med väsentlighetsfrågan och avslutas med vilka styrdokument, strategier eller policies som hör
ihop med själva området.
Forskningsresultaten och bidragen till samhällsutmaningar
har följts upp genom de Chalmerspublikationer som bidrar
till SDG:erna (Sustainabe Development Goals). Andelen
Chalmerspublikationer från de senaste fem åren som, enligt
Elseviers metod1, kan kopplas till minst ett av FN:s globala
mål för hållbar utveckling (SDG) är 29 procent. Av dessa
återfinns 93 procent i de sex mål som presenteras i tabellen,
där det redovisas hur antal och andel publikationer fördelar
sig över åren och de sex hållbarhetsmålen. En och samma publikation kan vara kopplad till mer än ett SDG. Totala antalet
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HÅLLBARHETSPERSPEKTIVET INOM UTBILDNING
Mål

Indikator

Resultat 2021

Chalmers inriktning för hållbar utveckling skall
tydligt framgå vid studentrekryteringsinsatser
(SDG 4).

Minst 80 % av nyantagna studenter ska känna till
Chalmers satsning på hållbar utveckling.

Arbetet med att tydliggöra kopplingen till SDG:er i
rekryteringsmaterial för program fortskrider enligt
plan. Uppföljningen har ej kunnat genomföras för
2021 - enkäten som skickats har inte innehållit
korrekt fråga.

Alla studenter ska under sitt första läsår få en
tydlig och till sitt program anpassad, inspirerande och givande introduktion till hållbar utveckling
(SDG 4).

Andelen program på grundutbildningsnivå med
Miljö- och hållbar utveckling- märkta kurser under
första läsåret respektive med Hållbar utveckling i
introduktionskurser eller i kurser under det första
läsåret.

Av 29 program på grundutbildningsnivå har 13 (45
%) MHU- märkta kurser under första läsåret och
21 (72 %) lärandemål (och därmed innehåll) för
hållbar utveckling under det första läsåret.De två
frågorna (andel studenter som tycker att ”Miljö- och
hållbar utveckling kurserna är relevanta” och andel
studenter som tyckte att ”Miljö- och hållbar utveckling är tillräckligt djupt”) finns inte längre med i
kursvärderingsenkäten och kan inte följas upp.

Vidareutveckla såväl processer som utbildningsutbud i samverkan med omgivande samhälle och
med FN:s hållbarhetsmål som en drivkraft (SDG
4, 5, 10).

Andel program med tydliga lärandemål om etik i
kurser och som uppfyller kraven om etik enligt
examens-ordningen samt andelen program på
grundutbildningsnivå med fler än en Miljö- och
hållbar utveckling-märkt kurs.

Under 2021 har en strategi för integrering av
jämställdhet, likabehandling och mångfald i
innehåll, utformning och genomförande av
utbildningsprogram tagits fram. Strategin
innehåller förstärkt systematik i uppföljningen
genom två nya frågor i samtliga kursenkäter. De
nya frågorna införs från och med hösten 2021.
Uppföljning av frågorna integreras i ordinarie
kurs- och programvärdering och ingår i Chalmers
ordinarie kvalitetsuppföljning.

HÅLLBARHETSPERSPEKTIVET INOM FORSKNING
Mål

Indikator

Resultat 2021

Chalmersforskare ska ha kännedom om vad
Chalmers menar med hållbarhet i forskningsverksamhet och ha förutsättningar att integrera
begreppet i sin dagliga verksamhet.

Forskningspublikationer som kan knytas till
FN:s globala hållbarhetsmål (SDG).

Andelen publikationer som kan knytas direkt till
SDG:er är i princip oförändrad, knappt 30 procent. Se resultat i detalj i tabellen nedan.

CHALMERSPUBLIKATIONER SOM KAN KNYTAS TILL FN:s HÅLLBARHETSMÅL ENLIGT ELSEVIERS METOD
2021
Antal
Chalmers totala publikationsmängd

2021
Andel %

2958

2020
Antal

2020
Andel %

3083

2019
Antal

2019
Andel %

3118

2018
Antal

2018
Andel %

2953

2017
Antal

2017
Andel %

2867

SDG 3: God hälsa och välbefinnande

193

6,5

157

5,1

175

5,6

157

5,3

132

4,6

SDG 7: Hållbar energi för alla
SDG 9: Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
SDG 11: Hållbara städer och
samhällen
SDG 12: Hållbar konsumtion och
produktion
SDG 13: Bekämpa
klimatförändringarna
Totala antalet SDG-publikationer
exkl. dubbletter

369

12,5

370

12,0

333

10,7

348

11,8

343

12,0

228

7,7

261

8,5

206

6,6

181

6,1

171

6,0

104

3,5

133

4,3

107

3,4

79

2,7

73

2,5

110

3,7

120

3,9

109

3,5

97

3,3

95

3,3

119

4,0

127

4,1

100

3,2

104

3,5

115

4,0

876

29,6

902

29,3

796

25,5

748

25,3

715

24,9

HÅLLBARHETSPERSPEKTIVET INOM NYTTIGGÖRANDE
Mål

Indikator

Alla forskare och lärare på Chalmers ska ha en
grundläggande förståelse för vad hållbarhet
innebär och hur hållbarhet är en drivkraft för
Chalmers.

Implementering av respektive
institutions nyttiggörandestrategi.

Resultat 2021
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SDG-publikationer är därför mindre än summan av publikationer för de enskilda SDG:erna.
I två av SDG-målen, 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt 12: hållbar konsumtion och produktion finns
Chalmers bland de 100 universitet i världen som publicerar
flest artiklar inom målet. Även inom mål 7: hållbar energi för
alla ligger Chalmers högt internationellt sett.
Notervärt är att genomslaget i forskningsvärlden, mätt med
måttet ämnesnormerade citeringar per publikation (fieldweighted citation impact, FWCI), är större för de publikationer som kopplas till ett SDG jämfört med övriga publikationer.

Miljö
MILJÖLEDNINGSSYSTEM OCH TILL SYN

Chalmers verksamhet är anmälningspliktig enligt 9 kap. i
Miljöbalken (Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) och enligt 25 kap. 1§ i Miljö-prövningsförordningen 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, kärnteknisk verksamhet, kärnämnen samt provbänkar
för motorer.
Chalmers miljöledningssystem omfattar verksamheterna på
campus Johanneberg och Lindholmen samt vid Onsala rymdobservatorium. Miljöledningssystemet finns tillgängligt för
anställda.
Under våren 2021 togs ett rektorsbeslut, mot bakgrund av
Chalmers välutvecklade miljöledningssystem och arbetet
med att få Chalmers ekonomi i balans, att inte förnya certifieringen av Chalmers miljöledningssystem enligt ISO 14001.
Avveckling av certifiering och extern miljörevision påbörjades under våren 2021 och var helt genomfört 2021-05-31. Av
beslutet framgår att det är av största vikt att miljöledningssystemet och det systematiska miljöarbetet fortsätter utvecklas med anledning av att Chalmers är en anmälningspliktig
verksamhet och behöver efterleva miljöbalken samt övriga
lagar och krav inom miljöområdet. Miljöförvaltningen genomför årligen tillsyn av Chalmers verksamhet. Ansvaret för
arbetet med miljöledningssystemet ligger även fortsatt på
Miljöfunktionen, HR-avdelningen.
Från och med 2021 har Chalmers börjat rapportera in mängden av farligt avfall till Naturvårdsverket, i enlighet med bestämmelser i sjätte kapitlet i avfallsförordningen.
Miljöförvaltningen i Göteborgs stad har under 2021 genomfört ett tillsynsbesök på två av Chalmers institutioner. Tillsynsbesöket gjorde uppföljning av tidigare tillsynsbesök
(2016) samt kontrollerade att Chalmers uppfyller krav på administrativa rutiner och egenkontroll. Tillsynsbesökets resultat presenterades under hösten och två identifierade brister
rapporterades (dnr C 2021-1884):

1. Elsevier, som äger databasen Scopus, har utvecklat en metod baserad på
söksträngar kompletterad med maskininlärning för att identifiera publikationer som kan kopplas till visst SDG. Värdet för 2021 är preliminärt.
Inkluderade publikationstyper: Articles, reviews, conference papers, books
and book chapters.

• Chalmers ska redovisa anteckningar över allt farligt avfall
som uppkommit i verksamheten på institutionen Mikroteknologi och nanovetenskap. Dessa ska även rapporterats
till Naturvårdsverkets avfallsregister.
• Chalmers ska redogöra för hur avfall innehållande nanomaterialet grafen omhändertas och klassificeras enligt avfallsförordningen.

Klimatutsläpp
Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande ska bidra
till att sänka klimatutsläppen på lång sikt. Samtidigt leder
den egna verksamheten till utsläpp av växthusgaser som
Chalmers behöver ta ansvar för att minska.
Chalmers har tagit fram en klimatstrategi för att minska belastningen på klimatet och tydliggöra Chalmers bidrag till
klimatomställningen. Chalmers beslutade klimatstrategi är
nedbruten på delområden där Chalmers har störst möjlighet
att få en verklig effekt. För varje delområde finns handlingsplaner som ska leda till att utsläppen av växthusgaser år 2030
har halverats jämfört med jämförelseåret 2019. År 2045 ska
nettoutsläppen vara noll.
Chalmers har under 2021 varit engagerad i ett samverkansprojekt tillsammans med Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen gällande klimatsmarta resor och distansarbete för att minska utsläppen. Projektet
koordineras av IVL Svenska miljöinstitutet. Syftet med projektet är att inom projektets ram ger rekommendationer om
hur organisationerna kan bli ännu mer klimatsmarta i sitt resande och underlätta för medarbetarna att resa klimatsmart.
Avdelningarna Service och It har som mål att öka Chalmers
cirkularitet och att tydliggöra hur stor CO2-påverkan inköpen
har och påverkan på klimatet. År 2020 lanserades tjänsten
Reuse@chalmers.se, en webbshop som underlättar internt
återbruk och används flitigt, vilket sparat både pengar och
miljö. För några av de vanligare it-tillbehören beskrivs hur
mycket koldioxidekvivalenter varje köp i webbshopen sparar.
Bland annat har Reuse i ett samprojekt med funktionen Lokalförsörjning och campusutveckling återbrukat ca 100 stolar
och ett stort antal bord som efter renovering använts till att
möblera upp nya grupprum och för att utveckla studieyta.
Reuse har även stöttat studenter under årets studentmottagning med ca 30 bord och 100 stolar från reuseförrådet, möbler
som är tänkta till just den här typen av användning och för att
skona ordinarie möblering.

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

Mängd egenproducerad el
(solceller)
Antal m2 och
kWh

Resultat
Solceller, m2:
2017: 55,
2018: 1 314,
2019: 3 709,
2020: 5 624
2021: 7 743

HÅLLBARHETSR APPORT CHALMERS TEKNISK A HÖGSKOLA AB

45

It-avdelningen arbetar för att använda it-relaterade produkter så länge som möjligt, att enbart köpa in nya produkter när
det finns behov som inte täcks av återbruk, samt tydliggöra
hur stor CO2-påverkan it-inköpen har. Arbetet är en del av
avdelningens hållbarhetsarbete som bidrar till SDG 12, Hållbar konsumtion och produktion.

Chalmers ingår i den energikartläggningsrapport som lämnats till Energimyndigheten 2021. Chalmers stiftelse omfattas
av lagen om energikartläggning (2014-266). Energikartläggningen ska rapporteras till Energimyndigheten vart fjärde år.

I samarbete med företaget Cloosing the loop har Chalmers
hjälpt till att köpa 491 obrukbara telefoner som, istället för att
hamna på deponi, nu materialåtervinns. På så sätt tar Chalmers inte bara ansvar för det som köps idag utan också för
tidigare inköp.

”Avdelningarna Service och It
har som mål att öka Chalmers
cirkularitet och att tydliggöra hur
stor CO2-påverkan inköpen har
och påverkan på klimatet”

62 procent av alla datorer som lämnade Chalmers återanvändes, vilket gav en total besparing på närmare 154 000 kg koldioxidekvivalenter.
Mobilitetsavtalet2 ”grön resplan” med syfte att minimera miljöbelastningen från persontransporter har under 2021 resulterat i ett funktionellt cykelgarage med plats för 100 cyklar (9
p-platser har byggts om) i Kårhusets garage. Garaget har flera funktioner med installerad cykelpump, fixstation, förvaringsskåp och laddskåp för cykelbatterier.
Chalmers är en av parterna inom projektet Mobilitet Johanneberg (MoJo!) en mobilitetstjänst för verksamma på
Campus Johanneberg. I en och samma tjänst ingår elbilspool,
taxi, kollektivtrafik och elcyklar. Chalmers medarbetare
bjöds in under hösten 2021 för att få testa den nya mobilitetstjänsten. Deltagandet blev något lägre än förväntat vilket troligtvis beror på covid-19. Projektet närmar sig nu ett avslut och
det finns ett fortsatt behov av att möjliggöra fysiska mobilitetshubbar på campus, i samarbete med de kommersiella aktörerna som erbjuder effektiva mobilitetslösningar och tjänster.

HÅLLBARA LOKALER OCH CAMPUS

Chalmers campusplans vision är ”Chalmers campus –
människor och möten för en hållbar framtid”, vilket innebär
flexibla, ändamålsenliga och attraktiva fysiska miljöer för såväl alla medarbetare som för nuvarande och kommande studenter. Chalmers campusplan har sex övergripande målområden som är kopplade till FN:s globala mål. Hållbara lokaler
och campus omfattar bland annat arbete med att optimera
avfallshanteringen, ta fram en campusutvecklingsplan och
ambitionen att nyttja campusområdet som testbädd för forskare och studenter. Omkring hälften av byggnaderna på
Chalmers campus ägs av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola genom det helägda dotterbolaget Chalmersfastigheter
AB och ger Chalmers stor möjlighet att påverka campusutvecklingen.
KLIMATSMART BESÖKSCENTRUM

ENERGI

Chalmers energistrategi beskriver val av energislag med mål
att få energieffektivisering och lägre kostnader. En del av de
klimatstrategiska ansatserna är att öka mängden egenproducerad el från solceller. Fastighetsägarna på Chalmers campus
anlägger solcellstak på lämpliga byggnader i linje med fastställd plan.

Chalmers bygger ett nytt besökscentrum på Onsala rymdobservatorium. Byggprojektets ambition är att så långt som möjligt minimera Chalmers klimatpåverkan genom att maximera
återbruk och blir nyskapande när det gäller hållbarhet. Chalmers tillsammans med fastighetsägaren Chalmersfastigheter,
som är beställare och byggherre, ska samtidigt kunna dra lärdomar i allt från utsläppsdriven upphandling till projektering
och genomförande av ny- och ombyggnadsprojekt med minimal klimatpåverkan.

KOLDIOXIDBESPARINGAR PÅ IT-OMRÅDET
Återtagna
enheter

Återanvända
enheter

Återvunna
enheter

Besparad
CO2 (kg)

620

386

234

154 007

2. De samverkande aktörerna bakom planen är: Göteborgs stad (Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret); Fastighetsägarna
(Chalmersfastigheter och Akademiska hus) och representanter från
verksamheten på campus (Chalmers tekniska högskola och Johanneberg
Science Park) samt representanter från ledningen för Chalmers studentkår.

MÅL OCH RESULTAT – ENERGI
Mål

Indikator

Resultat 2021

Ökad energieffektivitet utifrån verksamhetens
egna målsättningar.

Energianvändning (MWh) per fastighet och
per m2:

Se separat tabell för fullständig information
– Fjärrvärme
– Fjärrkyla
– El
– Egenproducerad el
– Fastighetsel och el från verksamheten

Uppfylla energistrategin.
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AVFALLSHANTERING
ENERGIANVÄNDNING FÖR CHALMERS 2021
2021

2020

2019

2018

Värme
Fjärrkyla
Elförbrukning totalt
Egenproducerad el

23 351
2 473
35 484
1 322

20 106
2 924
34 525
1 305

26 377
4 772
37 286
521

29 911
4 735
39 530
165

Total energianvändning

60 372

56 912

68 435

74 176

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.

EGENPRODUCERAD EL FRÅN SOLCELLER

MWh
m2

2021

2020

2019

2018

1 322
9 853

1 305
8 750

521
6 885

165
1 953

Under året avslutades ett projekt med målet att få en mer
hållbar avfallshantering. Hanteringen kommer att ha en tydlig uppdelning på olika fraktioner, effektivisering av soprum
för en bättre arbetsmiljö med mindre transporter. Dessutom
kommer organisationen kring avfallshantering att samordnas
ytterligare. De organisatoriska förändringarna har påbörjats
under året.
De traditionella papperskorgarna som finns utplacerade på
campus ersätts av så kallade BigBelly. Detta eftersom traditionella papperskorgar drar till sig skadedjur och kräver manuell tillsyn. BigBelly, som är en modern lättflyttad ”papperskorg”, är uppkopplad mot internet och talar om när den
behöver tömmas, ger statistik som gör det möjligt att placera
den där den gör mest nytta (allt efter säsong exempelvis Lindholmenkajen eller evenemang såsom Cortegen) och kräver
minimalt underhåll. Under 2021 har dessa börjat ersätta
samtliga traditionella papperskorgar.

Sociala förhållanden

CHALMERS E-VILLAGE

En av Chalmers entréer har fått en tydligare framtoning genom Chalmers E-village, kvarteret med inriktning på innovation och entreprenöriell verksamhet. Här är det smal bilväg
som ger större utrymmen för gående och cyklister, mobilitetsåtgärder inklusive cykelparkering, mötesplatser med utegym
och sittmöbler.
KEMIKALIEHANTERING

På Chalmers används kemikalier framför allt inom forskning
och utbildning, i verkstäder och skapande verksamhet samt
inom lokalvården. Chalmers rutin för kemikaliehantering beaktar allt från inköp till avfallshantering, både ur miljö- och
arbetsmiljösynpunkt. Rutinen för kemikaliehantering bygger
på svensk och EU-kemikalielagstiftning, däribland miljöbalken, arbetsmiljölagen och REACH-förordningen.
FARLIGT KEMISKT AVFALL

Kemikalieavfall klassas som farligt avfall och uppkommer
främst i laboratorie- och verkstadsverksamhet. Mängden kemikalieavfall mäts genom hur mycket som transporteras bort
från Chalmers. Mängden kemikalieavfall har minskad väsentligt under 2020–2021 jämfört med tidigare år, troligen på
grund av pandemin.

Chalmers målbild om hållbar utveckling präglar vår kultur
och kännetecknas av kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt
och mångfald. Våra medarbetare bidrar till att förverkliga
Chalmers vision och mål och strävar efter att integrera dessa
värden i all daglig verksamhet. Det är därför viktigt att våra
medarbetare trivs på sitt arbete, har stimulerande arbetsuppgifter, tillräckliga resurser och effektiva stödsystem omkring
sig, i såväl termer av processer som fungerande it-verktyg.
För att få bättre underlag för fortsatt arbete med medarbetarenkäten har benchmarking genomförts under 2021. Chalmers har jämfört ett antal system för genomförande av medarbetarenkät. Chalmers har under 2021 upphandlat ett
rehabiliteringsverktyg (Adato) där implementering sker under 2022.
Chalmers har ett genomarbetat sätt vid kravställning av direkt- och offentlig upphandling, som följer principer om likabehandling och icke-diskriminering. Utgångspunkten för
detta är nationella konventioner kring mänskliga rättigheter.

MÅL OCH RESULTAT – HÅLLBARA LOKALER OCH CAMPUS
Mål

Indikator

Resultat 2021

Chalmers campus ska vara säkra, inkluderande,
välkomnande och
resurseffektiva.

Resultat från ronder, brand och säkerhet.

Ronder: Alla ronder genomförda enligt plan där
alla noteringar är korrigerade.

Chalmers ska investera i åtgärder som bidrar
till en hållbar campusutveckling och synliggör
Chalmers vision.

Chalmers har initierat byggande av ett besökscentrum på Onsala som byggs helt med återbrukade material med upphandling som gjordes
i Co2.

Besökscentrat skall stå klart sommaren 2022.

Mobilitetshubbar för transporter har testats
under året och kommer permanentas under
2022.

Mobilitetshubbarna permanentas under 2022.
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FARLIGT KEMISKT AVFALL

Chalmers etik- och oredlighetskommitté finns som stöd och
hjälp i frågor som rör etik och oredlighet inom forskningen.

FARLIGT AVFALL
2021

2020

2019

2018

Elektronik
Farligt kemiskt avfall
Övrigt farligt avfall

15 036
22 894
1 612

15 119
16 572
1 884

25 427
28 644
4 421

32 024
27 844
3 143

Totalt farligt avfall

39 542

33 575

58 492

63 011

Mängder (kg)

VÄRDEGRUND OCH ORGANISATIONSKULTUR

På uppdrag av styrelsen har Chalmers under året utvecklat
och beslutat om en uppförandekod, Chalmers code of conduct. Dokumentet har sin utgångspunkt i de fem grundläggande
värdorden (se ovan) som även finns beskrivna i Chalmers visionsdokument. Chalmers code of conduct 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.
Det aktiva implementeringsarbetet pågår fram till sommaren
2022. Därefter ska code of conduct ha en naturlig plats i lärosätets arbete och rutiner. Eftersom uppförandekoden gäller
alla på Chalmers kommer aktiviteter och kommunikationsinsatser att ske anpassat till olika delar av verksamheten. Chalmers studentkår arbetar parallellt med att implementera code
of conduct inom sin verksamhet.
Linjechefer på Chalmers kommer att ha en viktig roll i införandet framför allt i samtal med medarbetarna. Till sin hjälp
får cheferna stödmaterial för reflektion och samtal om hur
uppförandekoden kan tillämpas i medarbetarnas vardag. En
viktig del av arbetet blir att göra det tydligt för alla hur man
som individ kan agera om man ser eller upplever något som
man uppfattar strider mot koden.

Chalmers har tillsammans med Chalmers studentkår tagit
fram rapporteringstjänsten Trygg på Chalmers. Både anställda och studenter kan rapportera oönskade beteenden och situationer och ger underlag för Chalmers och studentkåren att
gemensamt bedriva ett strategiskt arbete för att förhindra
dessa i framtiden.

Medarbetarenkäten 2021
I årets medarbetarenkät uppnådde Chalmers en högre svarsfrekvens än de senaste åren, motsvarande 76 procent jämfört
med resultat på 70–73 procent för åren 2017–2020. Resultaten
visar en stabil hög nivå trots en rådande pandemi och stora
ekonomiska besparingar med personal-neddragningar som
följd. I jämförelse med andra lärosäten placerar sig Chalmers
på andra plats då det gäller i hur hög grad medarbetarna rekommenderar Chalmers som arbetsplats. Samtliga personalkategorier har stigande siffror i frågan om rekommendation
av Chalmers som arbetsplats.
En nyhet från föregående års enkät, som kvarstår även i år,
handlar om hur arbetssituationen uppfattats under covid-19pandemin. 73 procent svarat att man kunnat utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt även under pandemin.
Chalmers medarbetare har höga indexvärden på frågor som
upplevelsen av arbetsglädje, stolthet över institution/motsvarande, stolt att arbeta på Chalmers, förtroende för prefekts
sätt att leda verksamheten samt förtroende för närmsta chefs
sätt att leda enhet/avdelning. Chalmersanställda är även positiva till att rekommendera en nära vän eller bekant att studera
på Chalmers. Chalmers har bra resultat inom områdena likabehandling, chefens förtroende för medarbetarna och att närmaste chef är öppen för återkoppling samt för områdena
verktyg och stödsystem.
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STYRDOKUMENT – MILJÖ RUBRIK
Strategier, policys, styrdokument

Resultat från policys

Riktlinjer inom Chalmers ledningssystem för miljö och arbetsmiljö

Dokumenthanteringsplanen ger stöd till
Interna och externa miljörevisioner följer upp
medarbetarna att hantera miljölagstiftning och
efterlevnaden.
miljöpåverkan genom systematik och delaktighet.
Chalmers ledning fastställer de centrala
styrdokumenten.

Uppföljning

Hållbarhetsmålen

De årliga hållbarhetsmålen med tillhörande
handlingsplaner omfattar hela verksamheten
och bryts ned till konkreta
aktiviteter.

Uppföljning varje halvår.

Energistrategi

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

Följs upp av lokalsamordnare och
Chalmersfastigheter AB.

Klimatstrategi

Klimatstrategi syftar till att minska belastningen
från den egna verksamheten och förtydliga vårt
bidrag till klimatomställningen.

Resultaten och effekterna från åtgärderna följs
upp genom hållbarhets- och klimatredovisningen.

Inköps- och upphandlingspolicy

Policyn reglerar inköpsprocessen utifrån
principer om hållbarhet, barnkonventionen,
konkurrensutsättning, annonsering,
dokumentation etc.

Uppföljning av inköp i relation till policyn
genomförs löpande och inom tio speciella
områden upprättas detaljerade miljö- och
hållbarhetskrav, årligen.

Rutin för hållbarhetsanpassade inköp

Vid inköp ska miljömässiga-, sociala- och
ekonomiska hållbarhetsaspekter i samband
med upphandlingar och inköp beaktas.

Se ovan

Resepolicy

Resepolicyn tydliggör allas ansvar att resa
hållbart.

Efterlevnad följs upp i Chalmers klimatrapport.

Riktlinjer för distansarbete för anställda på
Chalmers

Riktlinjer för distansarbete ska finnas då
Uppföljning sker löpande, vid årliga
Chalmers arbete delvis organiseras som distans- medarbetarsamtal eller vid behov från
arbete. Riktlinjen tydliggör vad som gäller vid
arbetsgivarens eller medarbetarens sida.
distansarbete; arbetsgivarens ansvar kopplat
till arbetsmiljö och försäkringar samt klargörande
av medarbetarens ansvar.

MÅL OCH RESULTAT – MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Mål

Indikator

Resultat 2021

Nollvision för trakasserier och diskriminering.

Antalet anmälda trakasserier och fall av
diskriminering.

Data från incidentrapporteringen (antal):
2017: 67, 2018: 118, 2019: 109, 2020: 75, 2021: 119
Trygg på Chalmers: (inom parentes 2020)
Anmälda trakasserier 45 (54)
Upplevda trakasserier 40 % (48 %) sexuella trakasserier
är den största kategorin, följd av kön och etnicitet
Dåligt/otryggt bemötande 29 % (ingen siffra
för 2020)
Diskriminering 17 % (10 %)
Hot och våld 4 % (5 %)

Stärka förmågan att hantera krissituationer.

Medvetenhet om hur agera i en krissituation,
olycka och utrymning från medarbetarenkäten

Data från medarbetarenkäten:
Kunskap om hur agera i kris: 2017: 65 %,
2018: 64 %, 2019: 63 %, 2020: 66 %, 2021: 68 %
Kunskap om hur agera vid olycka: 2017: 68 %, 2018:
67 %, 2019: 66 %, 2020: 68 %, 2021; 73 %
Kunskap om utrymning: 2017: 84 %, 2018: 81 %,
2019: 82 %, 2020: 84 %, 2021: 85 %

Inom området arbetsklimat visar medarbetarenkäten något
sämre resultat, där främst frågor kring arbetsmängd, balans,
avkoppling och återhämtning bör arbetas med framöver. Det
är dock marginella skillnader mot svaren i föregående års
medarbetarenkät. Svaren i medarbetarenkäten pekar även ut
svårigheten att förstå var olika frågor hanteras i organisationen, kopplingen mellan övergripande mål och medarbetarnas
mål där ett tydliggörande av organisationsstrukturen behövs.
Det behövs ett aktivt arbete för att minska splittrade arbets-

uppgifter samt ge tid för återhämtning/reflektion och därigenom bidra till ett mer hållbart arbetsliv.
I medarbetarenkäten framgår att andelen anställda som utsatts för någon form av diskriminering på Chalmers dessvärre
har ökat något. Den vanligaste diskrimineringsgrunden är
kön, följt av etnicitet och ålder. Siffrorna visar att det behövs
en insats på området.
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Personal
Under 2021 har totala antalet anställda minskat med 96 personer, medan minskningen av årsarbetare har varit 139. Antal anställda i december 2021 var 3 140 personer vilket motsvara 2847 årsarbetare. 2020 var antalet anställda 3 236 vilket
då motsvarade 2 986 årsarbetare.
Minskningen är ett resultat av de personalneddragningar
som genomfördes under 2020 och 2021 som nu syns i statistiken. Chalmers har haft fortsatt anställningsstopp under större delen av året. På grund av bland annat långa uppsägningstider syns minskningen tydligast på årsarbetare, som
motsvarar arbetad tid, där flera kan ha kvar sin anställning
men inte arbetar.
Den största personalminskningen har skett inom kategorin
administrativ personal (-67 årsarbetare). Inom lärare och
forskartjänster är det kategorin ”annan undervisande och
forskandepersonal” (-11 årsarbetare), doktorander (-17 årsarbetare) och forskarassistenter (- 8 årsarbetare) som utgör majoriteten av minskningen. Inom övriga kategorier är skillnaderna från tidigare år små. Antalet doktorander varierar i
siffrorna relativt mycket från år till år, men sett över en längre
period är antalet doktorander ganska stabilt.
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Den största neddragningen inom Chalmers arbete med ekonomi i balans har gjorts inom kategorin administrativ personal där 67 personer har lämnat sin anställning. Kategorin är
kvinnodominerad med förhållandet 77 procent kvinnor och
23 procent män. 35 personer har lämnat sin anställning inom
kategorin lärarpersonal. Kategorin är mansdominerad med
förhållandet 76 procent män och 24 procent kvinnor. 16 personer har lämnat sin anställning inom kategorin teknisk personal. Kategorin är mansdominerad med förhållandet 65 procent män och 35 procent kvinnor.

”Chalmers har bra resultat inom
områdena likabehandling, chefens
förtroende för medarbetarna och att
närmaste chef är öppen för
återkoppling”

HÅLLBART ARBETSLIV

Andelen årsarbetare som arbetar med forskning och utbildning har ökat till 70 procent (tidigare år har siffran varit 68
och 69 procent).
PERSONALOMSÄTTNING

Personalomsättningen har under året varit 8 procent vilket är
en kraftig ökning i jämförelse med ett normalår som brukar
ligga runt 4,5 procent. Till stor del beror detta på Chalmers
nedskärningar för att nå en ekonomi i balans.
33 procent av de tillsvidareanställda som slutat är relaterat till
Chalmers personalneddragningar. I siffran ingår uppsägning
på grund av arbetsbrist.
25 procent av de som lämnat Chalmers under året har gjort
det med avsikt att gå i pension. 2020 var andelen pensionsavgångar 18 procent. Ökningen beror på att flera (utöver de som
återfinns inom de 33 procent ovan) antog erbjudandet om frivilligt avslut men med avsikt att gå i pension.
Chalmers besparingar för att få ekonomin i balans har resulterat i att 84 personer lämnat Chalmers i frivilligt avslut; 43
kvinnor och 41 män. 34 personer har sagts upp från sin anställning på grund av arbetsbrist; 19 kvinnor och 15 män.

VÄRDEGRUND OCH ORGANISATIONSKULTUR
Upplevda diskrimineringsgrunder i %
Kön
Etnicitet
Ålder
Religion
Sexuell läggning
Könsöverskrivande identitet eller läggning
Funktionsnedsättning

2021

2020

5,1
2,4
2,2
0,6
0,4
0,7
0,5

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

Chalmers medarbetare och studenter ska ha tid för återhämtning och balans i livet. Insatser för hållbart arbetsliv görs
inom flertal olika områden. Under 2021 har en onlinekurs
implementerats riktad till alla anställda om hållbart arbetsliv.
Kursinnehållet ger alla anställa möjligheten att höja sin kompetens inom området och bidra till att alla medarbetare ska få
ett hållbart yrkesliv. Under 2021 har ca 300 personer tagit någon del av kursen. Riktlinjen för distansarbete ska möjliggöra
flexibilitet i tid och rum för arbetstagaren men med utgångspunkt utifrån verksamhetens behov.
Chalmers arbetar aktivt med att 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.
Antalet anmälda arbetsmiljöincidenter har ökat under året.
Ökningen beror till stor del på Arbetsmiljöverkets krav att
anmäla potentiella exponeringar för covid-19 på arbetsplatsen. 31 anmälningar av allvarligt tillbud har rapporterats till
Arbetsmiljöverket gällande exponering för covid-19 på
Chalmers. 80 av 119 anmälda incidenter handlar om fysisk
arbetsmiljö som fortsatt är den dominerande faktorn bland
incidenterna.
Under hösten 2021 har Arbetsmiljöverket kontrollerat högskolors och universitets systematiska arbetsmiljöarbete med
fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö samt arbetet
med trakasserier. Inspektionens bedömning är att Chalmers
arbete med arbetsmiljön är tydlig och systematiskt för både
chefer och arbetstagare.
För tredje året i rad har cyklister på campus Lindholmen haft
möjlighet att kostnadsfritt få sin cykel servad. Cykelfixardagarna är ett initiativ från flera fastighetsägare på Lindholmen inklusive Chalmers, som vill uppmuntra hyresgäster och
andra verksamma på Lindholmen till att cykla året om samt
få feedback kring cykling på Lindholmen.
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Respekt för mänskliga rättigheter
JÄMSTÄLLDHET, JÄMLIKHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Chalmers arbete med jämställdhetsintegrering har fortsatt
under 2021. Prioriterade områden har fortsatt varit jämställda löner, jämställd rekrytering, nolltolerans mot diskriminerande beteenden samt att följa upp fördelning av interna och
externa resurser med hänsyn till kön.
I och med pandemin har stora delar av verksamheten verkat
på distans, vilket har påverkat möjligheten att genomföra vissa jämställdhetsinitiativ. Initiativ som kräver fysiska sammankomster som olika typer av utbildningar och workshops
har inte kunnat genomföras i samma utsträckning som planerat. Hur pandemin eventuellt har inverkat på jämställdheten
är osäkert. Resultatet av årets medarbetarenkät visar inte på
några större förändringar i jämställdhetsaspekterna gentemot föregående år.
Jämställdhetsperspektiv integreras stegvis för chefer och ledare, exempelvis ingår kunskap om könsbundna mönster avseende beroendeproblematik och våldsanvändning/-utsatthet i
en chefsutbildning.
GENIE – CHALMERS JÄMSTÄLLDHETSSATSNING

Jämställdhetsprojektet Genie, Gender initiative for excellence, som finansieras av Chalmers stiftelse, är ett tioårigt initiativ som startade 2019. Målet är att öka jämställdheten på Chalmers, både vad gäller antalet lärare och forskare men även att
påverka arbetsmiljö och kultur. Under 2021 har projektet blivit utvärderat av stiftelsen. Arbetet går enligt plan och under
2022 ska projektet integreras i ordinarie organisation.

att använda till jämställdhetsarbete under en fem-årsperiod
som följs upp av rektor under perioden. En utsedd Genie-representant per institution har en tät dialog med Genies ledningsgrupp och deltar i ett nätverk med de andra representanterna för samverkan över institutionsgränserna. Representanterna får en specialutformad utbildning inom organisatorisk kulturförändring.
Genies ledning har dessutom gett flera föreläsningar exempelvis för Knut och Alice Wallenberg stiftelse och andra lärosäten, deltagit på konferenser, skrivit artiklar och blogg-posts
om initiativet och dess lärdomar samt blivit intervjuade i internationell media.
LÖNEKARTLÄGGNING

Handlingsplanen för 2019 års lönekartläggning har löpt över
tre år och inkluderat fem olika befattningar där lönegapet ska
utjämnas. För att uppfylla lagkravet om en årlig lönekartläggning samt utveckla arbetet kvalitetsmässigt har BESTA-klassificering införts på Chalmers, vilket var en del av handlingsplanen för 2020 års lönekartläggning. BESTA-klassificeringen
ska underlätta i arbetet att jämföra lönebilden mellan mansoch kvinnodominerade arbeten.
Ingen lönekartläggning har genomförts på grund av arbetet
med personalneddragningarna.
STUDENTERNAS HÄLSA OCH SÄKERHET

Genie har bidragit med finansiering bland annat till anställning av elva gästforskare, en professor, sex forskarassistenter,
en doktorand och tre postdocs, finansiering av en docenttjänst och medel till forskare för att bredda sin forskning.

Chalmers arbetar kontinuerligt med att utveckla sin verksamhet, för att se till att den är trygg och inkluderande för alla
studenter. Arbetet sker framför allt via det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chalmers genomför 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.

I Genies öppna utlysning, som kombinerar vetenskaplig excellens med en jämställdhetsaspekt, beslutade rektor att bevilja medel för 30 olika projekt för att främja jämställdhet
med en total summa av 23,4 miljoner kronor. Samtidigt har
samtliga institutioner på Chalmers fått 2 miljoner kronor för

Studenternas arbetsmiljö har under 2021 påverkats av pandemin och övergången till distansundervisning. I 2021 års studentbarometer uppgav 62 procent av de svarande att deras
motivation hade påverkats negativt och 58 procent att deras
mentala hälsa försämrats under pandemin. Den sociala dis-

MÅL OCH RESULTAT – HÅLLBART ARBETSLIV
Mål

Indikator

Resultat 2021

Alla chefer/ledare ska ha genomgått Chalmers
arbetsmiljöutbildning.

Andel chefer som genomfört arbetsmiljöutbildning, totalt och per kön.

Totala antalet chefer och ledare på Chalmers
som genomgått utbildningen:
45 % har genomfört hela utbildningen.
7 % har genomfört ena delen av utbildningen.

Alla grupper i medarbetarenkäten (avdelningar/
enheter/program) ska ha möjlighet till tillräcklig
återhämtning/tid för eftertanke.

Ökad andel anser sig ha tid för återhämtning,
totalt och per kön (resultat av mätningar i
medarbetarenkäten).

Andel anställda som anser sig ha tid för
återhämtning:
2017: 60 %
2018: 62 %,
2019: 62 %,
2020: 65 %,
2021: 64 %

Chalmers arbetar systematiskt och
förebyggande med en strävan att ständigt
förbättra arbets- och studiemiljön.

Antalet arbetsskador, totalt och per kön för;
incidenter, dödsolyckor, olyckor, arbets-sjukdom
och riskobservation.

Se tabell sid 51.
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STYRDOKUMENT – SOCIALA OCH PERSONALRELATERADE FRÅGOR
Strategier, policys, styrdokument

Resultat från policys

Alkohol- och drogpolicy

Tydliggör Chalmers förhållningssätt och ingår
i chefsutbildningen.

Chalmers code of conduct

Uppförandekod som utgår från Chalmers värdeord.

Informationssäkerhetspolicy

Uppföljning

Uppföljning sker via medarbetarenkäten, samt
via dialog i medarbetarsamtalet.
Stickprov i organisationen genomförs årligen

Arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy
avseende studenter och anställda på
Chalmers

Chalmers ambition och målsättning är att ha en hållbar
och jämlik arbetsplats.

Mål och handlingsplan följs upp årligen av
institutionsledningarna.

Föräldrapolicy

Policyn understryker vikten av att respektera
föräldraskap och möten rekommenderas att förläggs
mellan klockan 09:00 och 16:00 för att underlätta
föräldrars arbetsliv. Vid mötes-planering utanför dessa
tider ska mötes-ordnaren säkerställa att tiden fungerar
för alla delaktiga.

Uppföljning vid behov från arbetsgivarens
eller medarbetarens sida.

Kommunikationspolicy

Kontakter med media ska präglas av öppenhet och den
interna kommunikationen ska främja delaktighet och
samarbete i öppen dialog.

Ledarskapspolicy

Chefens ansvar för arbetsmiljö samt stöd i medarbetaroch budgetansvar förtydligas.

Chefer får feedback vid medarbetarsamtal med
egen chef samt feedback från medarbetarna i
hens enhet/avdelning.

Språkpolicy

Policyn anger 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.

En kontinuerlig översyn att viktiga dokument
även finns översatta på engelska på Chalmers
intranät.

Friskvårdspolicy

Genom friskvårdspolicyn tydliggörs Chalmers önskan
om att jobba förebyggande med hälsa. Chalmers
erbjuder en timma varje vecka för friskvård under betald
arbetstid.

Följs upp genom sjukfrånvaro, användning av
friskvårdsbidrag och delaktighet i olika
arrangemang inom området.

Riktlinjer för distansarbete för anställda
på Chalmers

Riktlinjer för distansarbete ska finnas då Chalmers
arbete delvis organiseras som distansarbete.
Riktlinjen tydliggör vad som gäller vid distansarbete;
arbetsgivarens ansvar kopplat till arbetsmiljö och
försäkringar samt klargörande av medarbetarens
ansvar.

Uppföljning sker löpande, vid årliga
medarbetarsamtal eller vid behov från
arbetsgivarens eller medarbetarens sida.

MÅL OCH RESULTAT – JÄMSTÄLLDHET, JÄMLIKHET OCH TILLGÄNGLIGHET
Mål

Indikator

Resultat 2021

Chalmers ska upplevas som en jämlik arbets
plats oavsett diskrimineringsgrund som aktivt
arbetar för att minska obalansen mellan könen
i hela verksamheten.

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.

Upplevd jämlikhet för män: 2018: 85 %,
2019: 85 %, 2020: 85 %, 2021 86 %
Upplevd jämlikhet för kvinnor: 2018: 78 %,
2019: 79 %, 2020: 80 %, 2021: 79 %

Högst 75 procent av dem som anställs på
befattningar som kräver doktorsexamen ska
vara män.

Statistik om anställningar från HR-avdelningen.

70 % av dem som rekryterats eller befordrats till
tjänster som kräver doktorsexamen var män,
vilket innebar att Chalmers klarade målet.

MÅL OCH RESULTAT – STUDENTERNAS HÄLSA OCH SÄKERHET
Mål

Indikator

Resultat 2021

Aktivt arbete för studenternas hälsa genom
systematiskt arbetsmiljöarbete.

Uppföljning vid arbetsmiljöronder i studentmiljö.

Alla ronder genomförda och alla iakttagelser
korrigerade.

Alla studenter skall veta vad de skall göra vid
utrymning.

Uppföljning kännedom utrymning, upplevelse att
campus är trygga, öppna och säkra i studentbarometern.

63 % på nöjdhetsindex.

Studenterna ska uppleva campus som trygga,
öppna och säkra.

Uppföljning av upplevelse av trygghet på
Chalmers i studentbarometern.

91 % på nöjdhetsindex.
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tanseringen påverkade starkt och endast 24 procent ansåg att
de hade möjlighet att hålla social kontakt med andra studenter. Många studenter har lyft behov av socialt stöd från sina
studiekamrater för att klara av sina studier, både i form av
socialt sammanhang, men även för att göra framsteg i det
egna lärandet. Flera utbildningsprogram har gjort insatser för
att motverka social isolation. Studentbarometern visar att olika studentgrupper klarar av anpassningen till hemstudier och
distansundervisning i olika grad.
Skillnaderna i män och kvinnors uppfattning om sin studiemiljö har minskat något, då männen tidigare år varit mer nöjda med studiemiljön än kvinnorna. Männens nöjdhet har
minskat på fler frågor i enkäten än den gjort för kvinnorna.
Minoritetsgrupper utifrån de övriga diskrimineringsgrunderna visade en lägre nöjdhet på fler frågor jämfört med föregående års resultat. Fler studenter (jämfört med tidigare år) har
ansökt om pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning.
Det första halvåret 2021 var det få studenter som anmälde
trakasserier, diskriminering eller annat kränkande beteende
via självrapproteringsverktyg ”Trygg på Chalmers”. Återgången till campusundervisning och ökad aktivitet i studentlivet har ökat rapporteringen. Från januari till och med november inkom ett 30-tal ärenden som rör studenter, där
majoriteten har inträffat under höstterminen 2021.
Chalmers har inlett ett fördjupande arbetet kring Aktiva åtgärder (Diskrimineringslagens kapitel 3) efter Diskrimineringsombudsmannens granskning av Chalmers arbete från
2018. En rad förändringar har gjorts och dokumentationen av
åtgärder och systematiken ska fortsatt förbättras. Chalmers
bedöms uppfylla kraven kring undersökning av risker och i
samarbetet med studenter.

Motverkande av korruption
Chalmers bedriver verksamhet inom ett brett fält av områden
och har ett omfattande kontaktnät både i Sverige och internationellt. Ett universitet är en i hög grad decentraliserad organisation med ansvar fördelat på många medarbetare. Detta
ställer höga krav på organisationens förmåga att dels arbeta
med värderingar och attityder, dels på ett strukturerat sätt
implementera och underhålla konkreta riktlinjer och kontrollfunktioner integrerade i våra arbetsprocesser för att säkerställa ett sakligt och opartiskt agerande.

”Målet är att öka jämställdheten på
Chalmers, både vad gäller antalet
lärare och forskare men även att
påverka arbetsmiljö och kultur”

Med väl utformade processer som stöttar intern styrning och
kontroll kan man hitta nya utvecklingsmöjligheter, reducera
risken för oegentligheter samt stärka förtroendet för Chalmers hos myndigheter och det omgivande samhället. Som ett
led i detta har Chalmers tagit fram en policy mot korruption
samt en uppförandekod. Chalmers tillhandahåller även sedan ett antal år en interaktiv online-utbildning med huvudsyftet att ge alla medarbetare en grund att stå på i det förebyggande arbetet mot korruption och oegentligheter.

En satsning på att integrera jämställdhet, likabehandling och
mångfald i utbildningarnas utformning och innehåll har inletts under året. Syftet är att öka kvalitén på Chalmers
grundutbildning då dessa aspekter tydligare integreras i utbildningsprogrammens mål och innehåll och ge alla studenter goda förutsättningar till lärande och känna sig inkluderade i undervisningen. Målet är att utexaminerade studenter
ska ha den kompetens som krävs för att bidra till jämställdhet, likabehandling och mångfald i samhället som ledare och
medarbetare.

STYRDOKUMENT FORSKNINGSETIK
Strategier, policys, styrdokument

Resultat från policys

Uppföljning

Föreskrift för Chalmers hantering vid misstanke
om allvarliga avvikelser från god forskningssed
samt fastställa riktlinje för Chalmers etik- och
oredlighetskommitté – roll, arbetsform och
organisation-

Chalmers har inrättat en etik- och oredlighetskommitté. Kommittén ska på rektorns uppdrag
utreda misstänkt oredlighet i vetenskaplig
verksamhet som bedrivs eller har bedrivits vid
Chalmers. Kommittén ska även i enskilda fall ta
ställning till huruvida vetenskaplig oredlighet
förekommit. De ärenden nämnden behandlat
har främst handlat om oenigheter i frågor
kring publiceringar.

Varken 2020 eller 2021 har det inkommit några
ärenden.
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MÅL OCH RESULTAT – MOTVERKANDE AV KORRUPTION
Mål

Indikator

Resultat 2021

Korruption ska inte förekomma i verksamheten.

Antalet bekräftade incidenter.

Under 2021 inkom inga incidenter och inga
avslutningar av leverantörssamarbeten eller
avskedningar av personal på grund av korruption.

Samtliga anställda i ledande befattning ska ha
genomgått utbildning i anti-korruption.

Andelen medarbetare som deltagit i webbbaserad utbildning om anti-korruption.

Utbildningen har lagts in i utbildningssystemet
Canvas men utan uppföljningsmöjlighet.

STYRDOKUMENT – MOTVERKANDE AV KORRUPTION
Strategier, policys, styrdokument

Resultat från policys

Uppföljning

Attestordning

Attestordningen reglerar befogenheten att
godkänna betalningar av fakturor och annan
likvid-reglering grundat i avtal.

Automatiserade, preventiva kontroller i inköpsoch ekonomisystem.

Chalmers finanspolicy

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

Chalmers code of conduct

Uppförandekod som utgår från Chalmers
värdeord.

Uppföljning sker via medarbetarenkäten, samt
via dialog i medarbetarsamtalet.

Styrdokument gällande bisysslor

Tydliggör under vilka omständigheter anställdas
bisysslor är tillåtna.

Årligen inrapportering av samtliga medarbetare
samt uppföljning av angivna bisysslor.

Policy mot korruption

Syftet med policyn är att förebygga och åtgärda
risker för och eventuella oegentligheter i
organisationen.

Riktlinje för åtgärder vid upptäckta eller
misstänkta oegentligheter

Ska säkerställa en likvärdig behandling då
misstanke om oegentligheter uppdagas.

PERSONAL

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

2021
Antal
2021 anställda
Antal
varav
anställda
kvinnor

2020
Antal
anställda

2020
Antal
anställda
varav
kvinnor

2021
Årsarbetare1

2021
Årsarbetare
varav
kvinnor

2020
Årsarbetare

2020
Årsarbetare
varav
kvinnor

235
137
163
69
39
267
41
8
833
412

41
39
44
22
20
86
5
1
298
120

234
132
172
69
46
265
44
9
852
423

37
42
40
17
27
85
5
2
296
138

192
125
152
66
36
254
40
6
805
327

34
35
41
21
18
79
5
1
282
92

200
126
165
66
44
257
43
9
821
338

34
40
38
15
26
82
5
2
280
109

2204

676

2 246

689

2002

609

2 069

630

Teknisk och administrativ personal
Administrativ personal
Teknisk personal

687
249

469
90

738
252

514
100

618
228

417
80

684
233

460
81

Summa

936

559

990

614

846

497

917

541

3140
60

1235
14

3 236
57

1303
12

2847
12

1106
3

2 986
11

1171
2

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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SJUKFRÅNVARO

Kön

M
K

2021
% sjuktim
av ord.
arbetstid

2021
Antal
personer
sjuka

2020
% sjuktim
av ord.
arbetstid

2020
Antal
personer
sjuka

2019
% sjuktim
av ord.
arbetstid

2019
Antal
personer
sjuka

2018
% sjuktim
av ord.
arbetstid

2018
Antal
personer
sjuka

2017
% sjuktim
av ord.
arbetstid

2017
Antal
personer
sjuka

2,0%

802

2,10 %

904

2,4 %

1 025

2,8 %

1 026

2,7 %

994

1,4
3,0

449
353

1,5 %
3,1 %

386
518

1,4 %
4,0 %

431
587

1,6 %
4,8 %

444
582

1,6 %
4,4 %

438
556

FÖRÄLDRALEDIGHET

Kön

2021
Antal personer
föräldraledig

2021
Föräldraledighet (tim.)

2020
Antal personer
föräldraledig

2020
Föräldraledighet (tim.)

2019
Antal personer
föräldraledig

2019
Föräldraledighet (tim.)

379

167 501

442

172 728

500

185 130

176
203

60 378
107 123

204
238

63 148
109 579

241
259

63 718
121 412

M
K

KÖNSFÖRDELNING U&F PERSONAL

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

ARBETSSKADOR OCH TILLBUD

2021
Andel
män

2021
Andel
kvinnor

2020
Andel
män

2020
Andel
kvinnor

83
72
73
68
49
68
88
88
64

17
28
27
32
51
32
12
13
36

84
68
77
75
41
68
89
78
65

16
32
23
25
59
32
11
22
35

2020
M
K
o/A

71

29

67

33

NOT: Förkortningen O/A utläses okänt/annat kön/flera/inga personer.
80 (54) av 119 (75) beror på den fysiska arbetsmiljön.

Kön

Incidenter
totalt

Dödsolyckor

Olyckor

119

0

47

65

2

5

46
38
35

0
0
0

17
23
7

26
13
26

1
0
1

2
2
1

75

0

42

22

2

9

30
38
7

0
0
0

19
20
3

9
9
4

1
1
0

1
8
0

2021
M
K
o/A

Revisorns yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten

ArbetsTillbud sjukdom Riskobs

Granskningens inriktning och omfattning

Till bolagsstämman i Chalmers tekniska högskola AB,
org.nr 556479-5598
Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten
för år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

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 25 februari 2022
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Styrelsearbete
Chalmers tekniska högskola AB

S

tyrelsen för Chalmers tekniska högskola AB tillsätts vid bolagsstämman av ägaren Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola. Under 2021 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. Torbjörn Holmström är sedan 2020
styrelsens ordförande. Styrelsen har under året haft sex 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

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.

Tematiskt arbete och förändrad ägarstruktur
Förutom att behandla frågor som enligt lagar, förordningar
och den egna arbetsordningen ankommer på styrelsen, arbetar Chalmers styrelse tematiskt inriktat på ett för lärosätet
aktuellt område. Läsåret 2021/2022 har temat för styrelsens
arbete varit Chalmers vision och strategi, ett styrdokument
som fastställs i ny version sommaren 2022. Under 2021 tog
styrelsen också beslut om en större ägarförändring, som innebar att ägandet för samtliga dotter- och intressebolag som låg
under Chalmers tekniska högskola AB övergick till Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola. Högskolans fortsatta inflytande
över bolagen säkerställs bland annat genom införandet av en
process för ägarstyrning. Styrelsen har även fortsatt följa
verksamhetens förutsättningar i pandemins spår och löpande
följt upp effekter av de kostnadsminskande åtgärder som genomförts för att säkerställa en ekonomi i balans 2022.

Styrelsen fungerar också som sista instans i ärenden där
Chalmers tekniska högskola bedriver myndighetsutövning,

Chalmers styrelse 2021
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB
har under 2021 haft följande ledamöter:
ORDINARIE LEDAMÖTER

Torbjörn Holmström
Senior rådgivare till Volvo AB:s vd,
styrelsens ordförande

Elisabeth Björk

Chef läkemedelsutveckling,
Astrazeneca Göteborg, vice ordförande

Stefan Bengtsson

Professor, rektor och vd

Ingmar Björkman

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

Paul Welander

Senior vice president, Volvo personvagnar

Mari Sundli Tveit

Professor, Direktör för politik,
Näringslivets Hovedorganisasjon (t.o.m februari)

Eva Åkesson

Professor, Lunds universitet (fr.o.m. april)

Mats Agervi
Vd, Combient

Helena Lundberg Nilsson
Regionutvecklingsdirektör,
Västra Götalandsregionen

Susanne Aalto

Professor, fakultetsrådet

Elizabeth Wulcan

Biträdande professor, fakultetsrådet

Dennis Norman
Studentkåren

Gustav Eriksson

Studentkåren (t.o.m. april)

David Welander

Studentkåren (fr.o.m. april)

Lars Bengtsson

Personalföreträdare, tillsatt av SACO
(t.o.m februari)

Peter Hellqvist

ADJUNGERADE LEDAMÖTER

Martin Nilsson Jacobi

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

Christopher Sauer

Doktorandsektionen (t.o.m. juni)

Elin Malmgren

Doktorandsektionen (fr.o.m juni)
SUPPLEANTER

David Welander

Studentkåren (t.o.m. april)

Catrin Lindberg
Studentkåren

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Biträdande professor, Personalföreträdare,
tillsatt av SACO

Personalföreträdare, tillsatt av SACO
(fr.o.m. februari)

Erik Lindblom

Jean-Marc Orliaguet

Eva-Gun Ranebro

Personalföreträdare, tillsatt av ST

Johan Persson

Personalföreträdare, tillsatt av SEKO

Personalföreträdare, tillsatt av ST
Personalföreträdare, tillsatt av SEKO
PLANERING OCH SAMORDNING

Jonna Amgard
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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
2021.
Förvaltningsberättelse
ÄGARFÖRHÅLL ANDEN

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 2021 lämnas enligt ÅRL
6 kap 11§ separat och publiceras i Chalmers årsberättelse
(sidorna 41–54) som finns på Chalmers hemsida,
www.chalmers.se.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Coronapandemin har haft stor påverkan på resultatet för
2021. Chalmers har under räkenskapsåret inte drabbats av
väsentliga bortfall av bidrag från forskningsfinansiärerna,
med undantag för minskad upparbetning i pågående projekt.
En ökning av nedlagd tid i utbildningsverksamheten förstärker den effekten. Personalkostnaderna har påverkats av pandemin eftersom nyrekrytering varit svår att genomföra. Övriga kostnader är i paritet med 2020 men betydligt lägre än
tidigare år. Det avser framför allt lägre kostnader för resor
och köpta tjänster. Dessa effekter på verksamhetens intäkter
och kostnader förväntas ha fortsatt påverkan åtminstone in i
första kvartalet 2022.
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 bedrevs och bedrivs fortsatt i fyra arbetspaket,
med såväl besparingsåtgärder som andra resultatförbättrande åtgärder, inom forsknings-, utbildnings- och stödverksamhet. Åtgärderna har inneburit bland annat en minskning av
Chalmers personalstyrka. Resultatet 2021 har belastats med
5,7 mnkr för omställningsutgifter i form av kostnader för arbetsbefriad personal i samband med frivilliga avslut av anställningar.
Söktrycket till Chalmers utbildningar minskade under 2021.
Antalet nyantagna avgiftsstudenter har ökat jämfört med
2020 och var nu det högsta antalet på Chalmers sedan införandet av avgifter. Jämfört med hösten 2020 är ökningen 5 %.
Antalet helårsstudenter (inklusive avgiftsfinansierade studenter) uppgick 2021 till 10 712 (10 204) medan helårsprestationer uppgick till 9 480 (9 235). Utfallet av helårsstudenter
och helårsprestationer 2021 innebar en underproduktion
motsvarande 46 mnkr i relation till takbeloppet och är en
följd av regeringens särskilda satsningar 2020. De särskilda
satsningarna låg utanför takbeloppet 2020 men ingick i takbeloppet för 2021 vilket gjorde att takbeloppet ökade markant 2021. Utbildningsvolymen har dock inte kunnat ökas i
samma höga takt. Till detta kommer de begränsningar som
kommande års sjunkande takbelopp innebär i en utbildningsverksamhet som bygger på fleråriga programutbildningar.
För 2021 innebär det att en underproduktion motsvarande 30
mnkr måste återbetalas till utbildningsdepartementet för att
Chalmers ska ligga i nivå med maximalt sparat anslag om
10 % av årets takbelopp. Chalmers hade vid ingången till
2021 ett sparat anslag om 90 mnkr och det utgående sparade
anslaget, med hänsyn tagen till återbetalning, uppgår till 107
mnkr.
I augusti 2021 genomfördes en omstrukturering av koncernen
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Samtliga andelar i
dotter- och intresseföretag som innehades av Chalmers tekniska högskola AB vid ingången av året har avyttrats till moderstiftelsen eller ett av moderstiftelsen helägt, nybildat holdingbolag. Överlåtelserna har genomförts till bokförda
värden, varvid inga väsentliga realisationsresultat uppstått i
Chalmers tekniska högskola AB.

ÖVERSIKT ÖVER CHALMERS RESULTAT OCH STÄLLNING
Belopp i mnkr

2021

2018

2017

Rörelseintäkter
Resultat efter
finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

4 162 3 999 3 966 3 802

3 695

400
811
4 189
3 021

2
677
3 452
3 066

2020

2019

- 81
- 112
- 74
411
492
603
3 931 3 533 3 848
3 152 3 170 3 092
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RESULTAT

Resultatet för Chalmers uppgår efter finansiella poster till
400 (-81) mnkr. Skillnaden i resultat 2021 jämfört med 2020
utgörs främst av en handfull komponenter. Pensionsrelaterade kostnader är ca 140 mnkr lägre främst beroende på förändringar i Finansinspektionens beräkningsgrunder för pensionsåtaganden under 2020. Inga motsvarande förändringar
har skett 2021. Lönekostnader minskade med 170 mnkr på
grund av färre anställda och lägre omställningskostnader. Intäkter från utbildningsdepartementet har ökat med 124 mnkr
mellan åren. I resultatet ingår också reservering för befarade
förlustrisker i pågående projekt om -3 (-3) mnkr.
RÖRELSENS INTÄKTER

Rörelseintäkterna uppgår under verksamhetsåret till 4 162
mnkr, vilket är en ökning med 163 mnkr (4 %) jämfört med
föregående år.

RÖRELSENS INTÄKTER
Belopp i mnkr

2021

2020

2019

2018

2017

Utbildningsdepartementet
Övriga statliga
finansiärer
Företag, privata
stiftelser m fl

2 054 1 930

1 826

1 739

1 726

895

872

922

870

832
473

436

462

459

480

Offentliga stiftelser

102

106

150

135

112

EU
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola

246

243

233

226

214

132

125

108

85

85

Övrigt

297

261

268

267

253

Summa intäkter

4 162 3 999 3 966 3 802 3 695

Varav offentliga bidrag

3 333

3 202

3 201

3 057

2 972

Förändringen av intäkter jämfört med föregående år fördelar
sig på finansiärer enligt följande. Intäkter från statliga finansiärer har ökat med 147 mnkr (5 %), där intäkter direkt från
Utbildningsdepartementet för utbildning och forskning har
ökat med 124 mnkr (6 %). Ökningen avser framför allt kompensation för lön- och prisuppräkning, medel för fler helårsstudenter, extra forskningsmedel för att kompensera för bidrags bortfall under coronapandemin samt nya forskningsmedel utifrån fördelning i vårändringsbudgeten. För övriga
statliga finansiärer har intäkter ökat med 23 mnkr (3 %), varav Vetenskapsrådet ökat med 39 mnkr (16 %), Energimyndigheten minskat med 13 mnkr (6 %) och Vinnova minskat
med 6 mnkr (3 %). Bidrags- och uppdragsintäkter från företag, privata stiftelser med flera har minskat med 26 mnkr
(5 %). Vidare har intäkter från de offentliga forskningsstiftelserna minskat med 4 mnkr (4 %). Intäkter från EU har ökat
med 3 mnkr (1 %) och intäkter från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola med 7 mnkr (5 %). Övriga intäkter har ökat
med 36 mnkr (14 %) vilket framförallt avser fakturering till
Swedish Electric Transport Laboratory AB avseende Chalmers projekteringsutgifter för uppbyggnad av elektromobilitetsverksamheten SEEL under åren 2018–2021 (26 mnkr).
RÖRELSENS KOSTNADER

Rörelsekostnaderna uppgår till 3 712 mnkr, vilket är en
minskning med 310 mnkr (7,7 %) jämfört med föregående år.
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RÖRELSENS KOSTNADER
Belopp i mnkr

2021

2020

Personalkostnader

2 424

2 742

2018

2017

2 556 2 389

2019

2 251

Lokalkostnader

468

471

481

467

Övriga externa kostnader

682

667

860

844

818

Avskrivningar

138

142

131

127

122

3 712

4 022

4 028

Summa kostnader

452

3 827 3 643

Personalkostnaderna har minskat med 318 mnkr (11,6 %)
jämfört med föregående år. Under 2021 var det 179 årsarbetare färre anställda i genomsnitt vilket minskat kostnaderna
med 125 mnkr. Pensionsrelaterade kostnader har minskat
med 140 mnkr, främst beroende på förändringar i Finansinspektionens beräkningsgrunder för pensionsåtaganden under
2020. Inga motsvarande förändringar har skett 2021. Kostnader för personalåtgärder inom arbetet med ekonomi i balans
har minskat med 66 mnkr mellan åren. Lönerevision har ökat
kostnaderna med 20 mnkr. Övriga personalrelaterade kostnader har minskat med 2,5 mnkr.
Lokalkostnaderna har minskat med 3 mnkr (0,6 %), vilket
främst beror på lägre kostnader för reparationer och underhåll under året.
Övriga externa kostnader har ökat med 15 mnkr (2,2 %).
Lämnade bidrag har ökat med 41 mnkr vilket beror på bidraget till Square Kilometre Array (SKA) under 2021 (45 mnkr)
i ett internationellt forsknings- och teknikprojekt som ska
bygga världens största radioteleskop. I övrigt har resor och
köpta tjänster minskat med 23 mnkr vilket förklaras främst
av coronapandemin under hela året 2021.
Kostnader för avskrivningar har minskat med 4 mnkr (2,8 %).
Investeringarna har 2021 minskat med 34 mnkr (25 %). 2020
ökade investeringarna med 22 mnkr.
FINANSNETTOT

Finansnettot uppgår till -51 (-58) mnkr. Enligt god redovisningssed redovisas en del av pensionskostnaden som en finansiell kostnad istället för personalkostnad. För år 2021
uppgår denna del till -43 (-43) mnkr.
INVESTERINGAR

Chalmers investeringar i anläggningstillgångar exklusive finansiella anläggningstillgångar uppgår till 103 (137) mnkr.
Större investeringar under året är robot scientist och masspektrometer vid institutionen för biologi och bioteknik samt svepelektronikmikroskop vid institutionen för industri- och materialvetenskap. Fortsatt pågår stora investeringar på
institutionen MC2 rörande nanotekniklabbet samt kvantdatorsatsningen WACQT.
FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Chalmers likvida medel uppgår vid årets slut till 46 (238)
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 2 752 (2 200)
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mnkr. Chalmers balanslikviditet uppgår till 160 % (138 %)
och soliditeten uppgår till 19 % (10 %).

Särskilda insatser har gjorts för att stötta i omställningen och
i kontinuerlig samverkan med företags- och studenthälsovård.

KASSAFLÖDE

Organisation

Chalmers kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2021 till 376 (2 184) mnkr. Årets totala kassaflöde
uppgick till 359 (2 033) mnkr.

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

Till ovanstående risk rörande arbetsmiljö kan risken rörande
en komplex organisation kopplas. Chalmers sätt att arbeta i
en matrisorganisation har till stor del bidragit till framgångarna under de senaste åren, men den innebär också en utmaning i form av komplexa interna system och krav på administration. Utöver att renodla är ytterligare ett sätt att motverka
detta gemensamma prioriteringsarenor vilket man arbetat
med under året.

RISKER

Jämlikhet

Verksamhetsrisker

Chalmers eftersträvar en miljö präglad av jämlikhet för att
skapa attraktiva och kreativa miljöer. Av tradition är Chalmers forskningsfält och kultur en mansdominerad miljö vilket innebär en risk att kompetenta medarbetare, kanske
framför allt kvinnor, väljer bort Chalmers till förmån för andra arbetsgivare. 2019 inleddes stiftelsesatsningen Jämställdhet för excellens, Genie. Inom ramen för satsningen arbetar
man för en kulturförändring internt som syftar till att verksamheten ska ta en mer aktiv roll i jämlikhetsfrågor.

SKATT

Chalmers arbetar utifrån målbilder som driver utbildning,
forskning, nyttiggörande och den interna miljön mot visionen
Chalmers – för en hållbar framtid. Riskanalysen för 2021 presenterades för styrelsen i februari med risker som: Finansieringsmodellen, Arbetsmiljö, Organisation samt Jämlikhet.
Under hösten genomförde Chalmers stiftelse en riskmappning på koncernnivå. För högskolans del överensstämmer riskerna i den med ovanstående. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de risker som har åsatts hög prioritet samt hur
ledningen har arbetat för att begränsa dessa.
Finansieringsmodell

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. Samtidigt blir finansieringsmodellerna nationellt för framför allt forskning alltmer fragmentiserade vilket
kräver stora resurser från Chalmers i form av administration
såväl som samfinansiering. Chalmers är aktiva i diskussioner
på nationell nivå för att påverka finansieringssystemet och arbetar med alternativa finansieringsmodeller. Chalmers har
åtagit sig ett utökat utbildningsuppdrag som svar på pandemin och förändrad tilldelning av departementsmedel. Parallellt arbetar Chalmers vidare med sitt omfattande arbete avseende strukturella resultatförbättrande åtgärder.
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 har under året bedrivits på distans, där Chalmers medarbetare har axlat ett
stort ansvar. När medarbetare och studenter under året har
arbetat/studerat hemifrån i stor utsträckning har kontakten
mellan chef och medarbetare, lärare och student, student och
student försvårats. Snabba beslut och anpassningar har varit
nödvändiga i takt med pandemins utveckling. Detta tillsammans med pandemins övriga effekter ökar risken för psykisk
ohälsa och oro vilket också visat sig i framför allt enkäter av
studenters mående. Fokus har under hösten varit att återgå
till verksamhet på campus i den utsträckning det varit tillåtet
med hänsyn till risk för smittspridning. Medarbetarna har
också i samband med besparingskraven känt oro och press
inför dess effekter för dem själva, kollegor och verksamheten.

Finansiella risker

Chalmers är utsatt för finansiella risker som kan leda till fluktuationer i resultat och kassaflöde. Dessa risker är huvudsakligen valutarisk, ränterisk samt kreditrisk.
Valutarisk

Merparten av Chalmers verksamhet bedrivs i Sverige och i
svenska kronor. En del av finansieringen sker i utländsk valuta, främst Euro. Inköp av avancerad utrustning sker återkommande på en internationell marknad, med anskaffningsutgifter i utländsk valuta. Chalmerskoncernen följer löpande
exponeringen i utländsk valuta. Risker hanteras i enlighet
med koncerngemensam Finanspolicy som innebär att vid
transaktioner i utländsk valuta köps utländsk valuta samma
dag som betalning sker och säljs samma dag som betalning
erhålls.
Ränterisk

Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån 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 management-arbete 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.
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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 samt startat två nya civilingenjörsprogram under 2020. Följden av dessa utökningar får effekt in på 2022 och framåt. Till detta kommer även regeringens
särskilda satsningar med anledning av coronapandemin som
bland annat inneburit ytterligare utökningar på nybörjarprogram samt inrättandet av tekniskt basår på distans. Även
dessa utökningar får än mer effekt på utbildningsvolymen
2022 och framåt. Chalmers takbelopp går dock ned 2022 jämfört med 2021 och fortsätter ned 2023 vilket gör att Chalmers
måste anpassa utbildningsvolymen efter kommande års takbelopp. Enligt dagens prognoser kommer Chalmers att överproducera framgent i förhållande till takbeloppen, vilket gör
att det kommer bli aktuellt med att minska antalet platser på
programmen för att komma i nivå med takbeloppen.
Hösten 2021 hade Chalmers det högsta antalet nya avgiftsskyldiga studenter sedan införandet av avgifter 2011 trots att
det funnits en del osäkerhet kring hur coronapandemin skulle
påverka studenternas intresse. Chalmers har haft en utbildningsvolym avseende avgiftsskyldiga studenter motsvarande
600 helårsstudenter de senaste åren och 2021 års utfall var det
högsta hittills med 640 helårsstudenter. Dimensioneringen
för 2022 är 600 helårsstuderande och sett till utfallet 2021,
och med det som är känt idag, är prognosen att Chalmers
kommer ligga på en utbildningsvolym mellan 600-700 helårsstuderande från 2022 och framåt.
Under 2022 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,
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möten och liknande under åtminstone inledningen av 2022.
De närmast kommande åren förväntas det nuvarande låga
ränteläget bestå, vilket bidrar till fortsatt höga sparpremier
kopplade till förmånsbestämda pensioner.
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.
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 från Strålsäkerhetsmyndigheten att bedriva
verksamhet med joniserande strålning enligt Strålskyddslagen SFS 2018:396, samt att bedriva kärnteknisk verksamhet enligt 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:
Balanserat resultat
Årets resultat

260 508 546
400 166 084

Summa disponibla medel

660 674 630

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla medlen, 660 674 630 kronor, överförs i ny räkning.
Chalmers resultat och ställning per 31 december 2021 framgår av följande resultat- och balansräkning med tillhörande
noter.
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RESULTATR ÄKNING CHALMERS TEKNISK A HÖGSKOLA AB

RESULTATRÄKNING (TKR)
Not

2021

2020

4, 5

4 105 980

3 967 517

7

56 291

31 476

4 162 271

3 998 993

- 2 742 372

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader

6

- 2 423 401

Lokalkostnader

7

- 468 374

- 470 690

Övriga externa kostnader

8

- 680 207

- 665 052

10, 11, 12

- 137 477

- 141 686

- 2 125

- 1 979

- 3 711 586

- 4 021 779

450 685

- 22 787

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

- 1 000

- 8 200

Resultat från andelar i intresseföretag

- 6 833

- 7 085

Ränteintäkter och liknande resultatposter

14

0

139

Räntekostnader och liknande resultatposter

14

- 42 686

- 42 736

Summa finansiella kostnader

- 50 519

- 57 881

Resultat efter finansiella poster

400 166

- 80 668

Resultat före skatt

400 166

- 80 668

–

–

400 166

- 80 668

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

2021-12-31

2020-12-31

9

0

0

0

0

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

10

7 046

7 590

Investering i lokalanpassning

11

31 717

34 456

Maskiner och inventarier

12

436 210

484 817

Pågående nyanläggningar

13

30 036

13 278

505 009

540 141

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

15

0

56 020

Andelar i intresseföretag

16

0

36 994

Andra långfristiga fordringar

2 401

2 630

Summa finansiella anläggningstillgångar

2 401

95 644

507 410

635 785

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderstiftelse

17

Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga fordringar

61 949

48 990

2 881 844

2 324 548

117 214

60 436

72 147

88 352

49 236

44 104

453 979

490 385

3 636 368

3 056 815

45 631

238 363

Summa omsättningstillgångar

3 681 999

3 295 178

Summa tillgångar

4 189 409

3 930 963

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

18
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BALANSRÄKNING (TKR)
2021-12-31

2020-12-31

150 000

150 000

500

500

150 500

150 500

Balanserat resultat

260 509

341 177

Årets resultat

400 166

-80 668

660 675

260 509

811 175

411 009

Not
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (150 000 aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa fritt eget kapital

19

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

20

1 036 071

1 099 121

Övriga avsättningar

21

39 088

34 194

1 075 159

1 133 315

111 311

96 092

Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld koncernföretag

0

514

Skuld dotterföretag

0

4 696

Skuld intresseföretag

0

325

Övriga skulder

22

386 960

506 011

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

1 804 804

1 779 001

Summa kortfristiga skulder

2 303 075

2 386 639

Summa eget kapital och skulder

4 189 409

3 930 963

FÖR ÄNDRING I EGET K APITAL CHALMERS TEKNISK A HÖGSKOLA AB
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TKR)

Eget kapital 2020-01-01

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Bundet eget kapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Fritt eget kapital
Årets resultat

Fritt eget kapital
Summa

150 000

500

452 731

-111 554

491 677

Resultatdisposition

- 111 554

111 554

0

- 80 668

- 80 668

- 80 668

411 009

341 177

- 80 668

411 009

- 80 668

+ 80 668

0

400 166

400 166

400 166

811 175

Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31

150 000

500

Eget kapital 2021-01-01

150 000

500

Resultatdisposition

341 177

Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31

150 000

500

260 509
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K ASSAFLÖDESANALYS CHALMERS TEKNISK A HÖGSKOLA AB

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
Not

2021

2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

400 166

- 80 668

Avskrivningar

137 477

141 686

- 50 383

82 004

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

487 260

143 022

Minskning av kundfordringar

- 12 959

30 301

Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar  1

- 14 566

1 599 037

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Minskning av leverantörsskulder

25

15 219

- 21 110

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder

- 98 783

433 122

Kassaflöde från den löpande verksamheten

376 171

2 184 372

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

- 102 460

- 136 659

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

175

140

Investeringar i dotterföretag

- 1 000

- 7 200

Försäljning av dotterföretag

56 020

0

Investeringar i intresseföretag

-6 833

- 7 085

Försäljning av intresseföretag

36 994

200

229

0

0

- 1 148

Kassaflöde från investeringsverksamheten

- 16 875

- 151 752

Årets kassaflöde

359 296

2 032 620

Likvida medel vid årets början 2,1

2 438 572

405 952

Varav koncernkonto inom kortfristiga fordringar

2 200 210

379 003

Investeringsverksamheten

Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

Likvida medel vid årets slut 2

2 797 868

2 438 572

Varav koncernkonto inom kortfristiga fordringar  1

2 752 237

2 200 210

1
2

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

LEASING

Belopp i tkr om inget annat anges

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.

ALLMÄN INFORMATION

Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) bedriver utbildning och forskning inom det tekniska, naturvetenskapliga
och samhällsvetenskapliga området och därmed samhörande
vetenskaper. Chalmers tekniska högskola AB, organisationsnummer 556479-5598, är ett aktiebolag med säte i Göteborg.
Chalmers utgör inte ett skattesubjekt på grund av karaktären
av allmänt undervisningsverk.

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.

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 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).
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.
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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.

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.

• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.

För beräkning av avskrivningar enligt plan tillämpas följande
nyttjandeperioder:

• 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.
Låneutgifter som kan hänföras till större ny- eller ombyggnadsprojekt som tar betydande tid att färdigställa innan de

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 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 ska 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.
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ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

Lånefordringar och kundfordringar

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.

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.

Nedskrivningar andelar i dotterföretag

Övriga finansiella skulder

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.

Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder,
ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
AVSÄTTNINGAR

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.

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.

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.

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.

Klassificering och värdering

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR

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.

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.

Investeringar som hålls till förfall

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.

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.
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Not 2 Upplysningar om händelser efter
räkenskapsårets slut

INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖRDELAR SIG PÅ
VERKSAMHETSOMRÅDEN ENLIGT FÖLJANDE

Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen finns att redovisa.

Not 3 Upplysningar om moderstiftelse
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

Org. nr

Säte

855100-5799

Göteborg

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

2021
Kostnader
2020
inkl.fin. Intäkter inkl.
kostnader fin. intäkter

2020
Kostnader
inkl.fin.
kostnader

1 188 388
7 675

1 062 003
6 544

1 125 551
9 383

1 143 631
12 555

2 831 161
135 047

2 557 663
135 895

2 721 515
142 683

2 781 925
141 688

2021
Intäkter inkl.
fin. intäkter
Grundutbildning
Uppdragsutbildning
Forskning och
forskarutbildning
Uppdragsforskning

MEDEL TILL STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN
ÅR 2021 MED CHALMERS SOM HUVUDSÖKANDE
STRATEGISKT FORSKNINGSOMRÅDE

Not 4 Köp och försäljning inom koncernen
Försäljning från Chalmers tekniska högskola AB till systerföretag och moderstiftelse uppgår till 137 (130) mnkr. Årets
inköp uppgår till 479 (464) mnkr. Av inköpen utgör 451 (451)
mnkr hyra från Chalmersfastigheter AB.
Köp och försäljningar mellan Chalmers tekniska högskola
AB och dotterföretag har under året skett till ett värde om 2
(20) mnkr respektive 16 (9) mnkr.

Not 5 Upplysningar enligt avtalet med staten

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och
nanoteknik
Produktionsteknik
Transport
Summa

Beviljade Varav medsökande
medel 1
universitet 2

Förbrukning

65,9
27,3

3,3

61,5
23,5

37,5
32,9
52,3

5,6
7,8

36,9
26,8
39,8

215,9

16,7

188,5

Beviljade medel från staten.
2
Medsökande universitet: Materialvetenskap; Göteborgs universitet, Produktionsteknik;
Lunds universitet, Transport; Göteborgs universitet.
1

Not 6 Personal

ONSAL A 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:

MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH LEDNINGSFUNKTION

2021

2020

130 893
- 127 119

81 510
- 80 065

För den del av Chalmers omsättning som inte är mervärdesskattepliktig har ingående mervärdesskatt rekvirerats
från Kammarkollegiet med 246 (255) mnkr.

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.

2021
Andel
kvinnor %

2020
Antal
anställda

2020
Andel
kvinnor %

3 021

40

3 152

40

2021
Total

2021
Andel
kvinnor %

2020
Total

2020
Andel
kvinnor %

14
27

35
44

14
27

35
42

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

MERVÄRDESSKATT

VERKSAMHETSREDOVISNING

2021
Antal
anställda

I LEDNINGSFUNKTIONEN ÄR FÖRDELNINGEN MELLAN MÄN
OCH KVINNOR FÖLJANDE

Styrelse
Ledning

ONSALA RYMDOBSERVATORIUM
Intäkter
Kostnader

Belopp i mnkr

2021
2021
Sociala
Löner och kostnader
andra (varav penersättn. sionskostn.)

2020
2020
Sociala
Löner kostnader
och andra (varav penersättn. sionskostn.)

1 594 692

1 637 479

833 624
(336 316)

984 667
(475 676)

LÖNER & ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELAD MELLAN
STYRELSEL EDAMÖTER OCH ANSTÄLLDA
2021
Löner och
andra
ersättn
(varav
rörliga)

2021
Pensionskostnader

2020
Löner och
andra
ersättn.
(varav
rörliga)

Övriga anställda

4 673
(0)
1 590 019

4 747
(0)
335 564 1 632 732

474 672

Summa

1 594 692

336 316

475 676

Styrelse och VD 1

1

752

2020
Pensionskostnader

1 637 479

1 004

Vad gäller pensionsförmåner för bolagets rektor/vd följer dessa en annan pensionslösning
jämfört med pensionsplan för övriga anställda i företaget. I avtal för rektor/vd ingår en
tjänstepensionsförsäkring och en kapitalförsäkring (direktpension). Vid uppsägning från
högskolans sida äger rektor/vd rätt att under en tid av 18 månader uppbära ersättning
motsvarande slutlön som rektor/vd.
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Not 9 Immateriella tillgångar

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE 2021
Grundlön
/styrelsearvode 1
Torbjörn Holmström, styrelsens ordf.
Elisabeth Björk, styrelsens vice ordf.
Susanne Aalto, styrelseledamot
Mats Agervi, styrelseledamot
Lars Bengtsson, styrelseledamot tom 210215
Ingmar Björkman, styrelseledamot
Peter Hellqvist, styrelseledamot
Helena Lundberg Nilsson, styrelseledamot
Gustav Eriksson, styrelseledamot tom 210228
Eva Åkesson, styrelseledamot from 210415
Dennis Norman, styrelseledamot
Jean-Marc Orliaguet, styrelseledamot
Johan Persson, styrelseledamot
David Welander, styrelseledamot
Paul Welander, styrelseledamot
Elizabeth Wulcan, styrelseledamot
Ann-Margret Hvitt Strömvall, styrelsesuppleant
Catrin Lindberg, styrelsesuppleant
Erik Lindblom, styrelsesuppleant
Eva-Gun Ranebo, styrelsesuppleant
Stefan Bengtsson, rektor/vd
Ledande befattningshavare
Summa
1

För- Pensions
måner kostnad

Immateriella tillgångar

2021

2020

Ingående anskaffningsvärden

1 917

1 917

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 917

1 917

Ingående avskrivningar

- 1 917

- 1 917

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 1 917

- 1 917

0

0

338
110
30
75
5
75
25
0
5
56
30
30
30
25
75
30
0
0
0
0
2 376
9 474

274
81

752
4 618

Not 11 Investeringar i lokalanpassning
2021

2020

12 789

355

5 370

Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Omklassificeringar

60 911
1 171

33 698
27 107
106

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

62 082

60 911

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

- 26 455
- 3 910

- 22 851
3 604

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 30 365

- 26 455

31 717

34 456

Utgående redovisat restvärde

Not 10 Byggnader och mark
2021

2020

Ingående anskaffningsvärden

11 068

11 068

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 068

11 068

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

- 3 478
- 544

- 2 934
- 544

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 4 022

- 3 478

7 046

7 590

Byggnader och mark

Utgående redovisat restvärde

I grundlön/styrelsearvode ingår utbetalda löner inkl. semestertillägg samt utbetalda
styrelsearvoden.

Not 7 Operationell leasing
LEASINGAVTAL DÄR CHALMERS ÄR LEASEGIVARE
Intäktsförda leasingavgifter som innehas via operationell leasing som
uthyrda lokaler redovisas bland övriga rörelseintäkter.
Räkenskapsårets intäktsförda leasingavgifter
avseende uthyrda lokaler
Framtida leasingavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal avseende
uthyrda lokaler
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år
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2021

2020

21 870

21 077

21 862
43 327
0

21 653
64 351
0

Investeringar i lokalanpassning

Utgående redovisat restvärde

Not 12 Maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar

2021

2020

2 334 678
86 414
- 39 897
- 1 882

2 230 715
119 321
- 14 582
- 776

LEASINGAVTAL DÄR CHALMERS ÄR LEASETAGARE

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

2 379 313

2 334 678

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

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar
Omklassificeringar

- 1 849 861
- 133 024
39 782

- 1 726 462
- 137 537
14 139
-1

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 1 943 103

- 1 849 861

436 210

484 817

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

2021

2020

429 089

428 219

459 001
1 429 502
803 267

453 939
1 363 468
913 480

2021

2020

619

550

131

676

Not 8 Ersättning till revisorer
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

Utgående redovisat restvärde

Not 13 Pågående nyanläggningar
2021

2020

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Omklassificering

13 278
25 739
- 8 981

22 397
12 903
- 22 022

Utgående pågående nyanläggningar

30 036

13 278

Pågående nyanläggningar

Not 14 Finansiella intäkter och kostnader
2021

2020

Ränteintäkter och liknande poster
Ränteteintäkter moderstiftelse
Ränteintäkter övriga

0
0

139
0

Summa

0

139

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga

- 42 650
-36

- 42 688
-48

Summa

- 42 686

- 42 736
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Not 15 Andelar i koncernföretag

Not 19 Förslag till vinstdisposition

Ingående bokfört värde
Aktieägartillskott
Försäljning
Nedskrivning

2021

2020

56 020
1 000
- 56 020
- 1 000

57 020
7 200
- 8 200

Balanserat resultat
Årets resultat

260 508 546
400 166 084

Summa disponibla medel

660 674 630

56 020

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de disponibla medlen,
600 674 630 kronor, överförs i ny räkning.

Utgående bokfört värde

0

DOTTER- OCH DOTTERDOTTERFÖRETAG
RöstEget
Årets KapitalrättsAntal Bokfört
1
1
kapital resultat andel% andel% andelar värde
Chalmers
Professional
Education AB
Chalmers
Ventures AB

438 - 7 388

100

100

400

219 283 29 500

100

100

100 56 020

Summa
1

0

56 020

Uppgifter avser utgående värden per 2020-12-31

DOTTER- OCH DOTTERDOTTERFÖRETAGENS
ORGANISATIONSNUMMER OCH SÄTE
Chalmers Professional Education AB
Chalmers Ventures AB

Säte

556634-5996
559001-3941

Göteborg
Göteborg

Not 16 Andelar i intresseföretag
2021

2020

36 994
- 36 994
6 833
- 6 833

37 194
- 200
7 085
- 7 085

0

36 994

Utgående värde
SPECIFIKATION AV ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

RöstEget
Årets KapitalrättsAntal Bokfört
kapital 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

Summa
1

794
36 994

Uppgifter avser utgående värden per 2020-12-31

INTRESSEFÖRETAGENS ORGANISATIONSNUMMER OCH SÄTE
AstaZero AB
Johanneberg Science Park AB
Lindholmen Science Park AB
Sahlgrenska Science Park AB

Not 20 Avsättningar för pensioner
Pensionsplanen består av två delar, en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd pension. Den avgiftsbestämda pensionen innebär att Chalmers betalar
en viss procentsats av den anställdes lön till dennes framtida pension. 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 -1,5 % år 2021 respektive -1,4 % 2020.
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

Org. nr

Ingående bokfört värde
Årets avyttring
Lämnade aktieägartillskott
Årets nedskrivning

Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen

Org. nr

Säte

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

Borås
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Not 17 Fordringar hos moderstiftelse
2021

2020

Underkonto inom koncernkontostruktur
Övriga fordringar

2 752 237
129 607

2 200 210
124 338

Summa

2 881 844

2 324 548

Not 18 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
2021

2019

Fordran på finansiärer
Övriga poster

413 014
40 965

461 052
29 333

Summa

453 979

490 385

2021

2020

Avsättning pensionsskuld
Skuld vid årets ingång
Avsättning under perioden
Avgår pensionsutbetalningar

1 097 471
-23 475
-38 976

1 036 947
98 716
- 38 192

Skuld vid årets utgång

1 035 020

1 097 471

1 650
0
- 599

1 680
0
- 30

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

1 051

1 650

Summa avsättningar för pensioner

1 036 071

1 099 121

Pensionskostnad
Kostnaden redovisas i följande rader
i resultaträkningen
Personalkostnad
Finansiell kostnad

- 336 316
- 42 650

- 475 676
- 42 688

Summa

- 378 966

- 518 364

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

62 451
- 38 976
- 232 274
- 90 375
- 5 769
- 74 023

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

Summa

- 378 966

- 518 364

Not 21 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 för övrigt avser kostnad för framtida hämtning av producerat kärnavfall.
Lokala
omställ- Ersättning
ningsmedel till anställda

Övrigt

Totalt

1 414
1 667
- 591

5 050

28 293
6 550
- 649

26 654

2 490

5 050

34 194

Ingående avsättning
2021-01-01
Avsättning under 2021
Avgår utnyttjat 2021

26 654
4 793
- 28

2 490
340
- 310

5 050
100

34 194
5 233
- 338

Utgående avsättning
2021-12-31

31 418

2 520

5 150

39 088

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

21 829
4 883
- 58

Utgående avsättning
2020-12-31
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Not 22 Övriga skulder
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Not 24 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2021

2020

Skuld externa kontraktsparter
Outnyttjat anslag
Utbildningsdepartementet
Personalens källskatt
Övriga poster

184 554

343 200

148 396
40 082
13 928

111 860
41 370
9 581

Summa

386 960

506 011

Eventualförpliktelser
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Eventualförpliktelse ställt till förmån för
dotterföretag
Kapitaltäckningsgaranti Chalmers Professional
Education AB

2021

2020

20 429

21 588

7 800

7 800

Eventualförpliktelse ställt till förmån för
intresseföretag
Kapitaltäckningsgaranti Johanneberg Science
Park AB

Not 23 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
2021

2020

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

1 260 528
142 916
203 721
41 700
74 023
22 805
59 112

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

Summa

1 804 804

1 779 001

Summa

–

1 000

28 229

30 388

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 25 Poster som ej ingår i kassaflödet
2021

2020

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

- 58 156
1 000
6 833
- 60

66 395
8 200
7 085
324

Summa

- 50 383

82 004

Göteborg den 24 februari 2022

Torbjörn Holmström

Elisabeth Björk

Ordförande

Vice ordförande

Susanne Aalto

Mats Agervi

Ingmar Björkman

Peter Hellqvist

Helena Lundberg Nilsson

Dennis Norman

Jean-Marc Orliaguet

Johan Persson

David Welander

Paul Welander

Elizabeth Wulcan

Eva Åkesson

Stefan Bengtsson
Rektor och verkställande direktör

Göteborg den 24 februari 2022
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
UT TAL ANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Chalmers
Tekniska Högskola AB för räkenskapsåret 2021.
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 2021 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.
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.
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• 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
UT TAL ANDEN

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.
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 bokfö-
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ringen, 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 24 februari 2022
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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STYRELSEARBETE STIF TELSEN CHALMERS TEKNISK A HÖGSKOLA

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 2021.

Styrelsearbete
Styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmersstiftelsen) har det yttersta ansvaret för koncernen, enligt föreskrifter i stiftelselagen och stiftelsens stadgar. Styrelsen bestod 2021 av 10 ledamöter, varav en lärarrepresentant och en
studeranderepresentant som utsetts av sina respektive organisationer samt Chalmers 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. De utskott
som varit aktiva under 2021 är:

FINANSUTSKOTTET

Styrelsens finansutskott överser Chalmersstiftelsens placeringsverksamhet. Utskottet utvärderar och beslutar om förändringar inom kapitalförvaltningen och hantering av balansräkningen med avsikt att säkerställa långsiktig ekonomisk
stabilitet och likviditet. Utskottet följer också upp efterlevnaden av finanspolicyn och föreslår vid behov ändringar i denna. Finansutskottet består av styrelsens vice ordförande, tre
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 REVISIONSUTSKOTTET

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
Chalmersstiftelsens styrelseordförande, fakultetens ledamot
och en extern ledamot i Chalmersstiftelsens styrelse, en ledamot från Chalmers styrelse samt internrevisionschef. Adjungerade till mötena är Chalmersstiftelsens vd och ekonomichef,
samt universitetsdirektör från Chalmers. Möten hålls fyra
gånger per år.

Chalmersstiftelsens styrelse 2021
Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har följande ledamöter:
Utsedda av regeringen

Utsedd av högskolans lärare

Christel Armstrong Darvik

Johan Malmquist

Karin Lundgren

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Nicolas Hassbjer

Helene Odenjung

Carl von Rosen

Vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Anita Hansbo

M Johan Widerberg

Anders Osberg

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Utsedd av Chalmers studentkår

Självskriven ledamot

Stefan Bengtsson
Rektor och vd
Chalmers tekniska högskola AB

FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE STIF TELSEN CHALMERS TEKNISK A HÖGSKOLA

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

Koncernen består av de helägda dotterbolagen Chalmers tekniska högskola AB, Chalmers Holding AB, Chalmersfastigheter AB och Chalmers Ventures AB samt Chalmers Professional Education AB med tillhörande dotterbolag samt
intressebolag.
I augusti 2021 genomfördes en omstrukturering av koncernen
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Samtliga andelar i dotter- och intresseföretag som ägdes av Chalmers vid ingången
av året har avyttrats till Chalmersstiftelsen eller ett av Chalmersstiftelsen helägt, nybildat holdingbolag, Chalmers Holding AB.
Under året har dotterbolaget SSPA Sweden AB sålts till forskningsinstitutet RISE.
Verksamheten i dotterbolaget Chalmers Professional Education AB har under året avvecklats efter en starkt vikande efterfråga på uppdragsutbildning från industrin. Mindre delar
som omfattar uppdragsutbildning drivs vidare inom Chalmers
som en del i det bredare perspektivet kring livslångt lärande.
Under året har Chalmersfastigheter AB förvärvat Johanneberg Campusbo KB och AB (Chabo) från Sjätte AP fonden
som tidigare var huvudägare. Ett helägt vilande dotterbolag
har bildats i december, Gröna Mossen Fastigheter AB.
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Bolaget WACQT-IP AB har bildats i syfte att starta verksamhet under 2022.
Verksamheter där koncernen är huvudman och utser samtliga styrelseledamöter är; Stiftelsen Chalmers Innovation och
Stiftelsen Chalmers Industriteknik. Chalmersstiftelsen förvaltar även 63 stiftelser i anknuten förvaltning.
VERKSAMHET I DOTTERBOLAG SAMT
I DOTTERDOTTERBOLAG

Chalmers tekniska högskola AB

bedriver utbildning och forskning samt nyttiggörande av
dessa inom teknik, naturvetenskap samt några därtill kopplade forskningsområden. Utöver de statligt finansierade grunduppdragen bedrivs även forskning med statliga konkurrensutsatt forskningsmedel, EU finansiering och i industriella
samarbeten, samt i projekt finansierade av stiftelser och institut. Nyttiggörande av forskning sker dels inom den normala
anställningen som fakultet på skolan men Chalmers stödjer
även forskare i att kommersialisera kunskap som skapas inom
verksamheten. Fortbildning och uppdragsutbildning är ett
annat verktyg för att nyttiggöra utbildning och forskning.
Chalmers Holding AB

verksamheten består av att äga bolag under Chalmersstiftelsen.
Chalmers Ventures AB

ska nyttiggöra kunskapstillgångar 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.
Chalmersska huset AB

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.
Johanneberg Campusbo AB/KB

äger och utvecklar studentboende på campus Johanneberg i
en fastighet med 479 lägenheter.
Gröna Mossen Fastigheter AB

nybildat vilande bolag utan verksamhet.
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VERKSAMHET I INTRESSEBOLAG

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. Anläggningen ska vara öppen för samarbete med aktörer i hela Europa för att bidra till att göra Sverige världsledande inom elektromobilitet. Bolaget befinner
sig under 2021 i en uppbyggnadsfas där man nu har påbörjat
etablering av tre anläggningar i Göteborg, Nykvarn och Borås. Verksamheten planeras att öppna för kunder under 2023.
Bolaget är delägt av Chalmersstiftelsen tillsammans med
forskningsinstitutet RISE som är majoritetsägare.

resultat genererade inom projektet Wallenberg Centre for
Quantum Technology som leds och koordineras av Chalmers.
Chalmersstiftelsens ägande i bolaget förväntas minskas till
18 % under 2022.
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 verksamhet bedrivs inom tre huvudområden;

AstaZero AB

• Likviditets- och kapitalförvaltning

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 Chalmersstiftelsen tillsammans
med forskningsinstitutet RISE som är majoritetsägare.

• Satsningar och stipendier

Lindholmen Science Park AB

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 till
Chalmersfastigheter. 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.

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 Chalmersstiftelsen 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 Chalmersstiftelsen tillsammans med intressenter från såväl industri som offentlig förvaltning.
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 Chalmersstiftelsen tillsammans med intressenter från såväl industri som offentlig förvaltning.
WACQT-IP AB

nybildat vilande bolag som har för avsikt att starta verksamhet under 2022 med fokus på att hantera IP rättigheter för

• Koncern- och ägarfrågor
Alla delar av verksamheten fokuserar på att säkerställa att
resurser används optimalt för att uppnå stiftelsens ändamål.
Likviditets- och kapitalförvaltning

Koncernens likviditet är samlad i en koncernkontostruktur,
uppbyggd för att minimera kostnaden men samtidigt hålla ett
balanserat utrymme av finansierings- och rörelsekapital.

Chalmersstiftelsens mål för kapitalförvaltningen är att under
rullande 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. Satsningarna skall inte avse ändamål för vilka reguljär finansiering kan erhållas och samplanering i förhållande till Chalmers övriga uppdrag eftersträvas. Chalmersstiftelsen har beviljat 3,9 mdkr till ändamål vid Chalmers
i form av satsningar och ägartillskott mellan åren 1994–2021.
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Chalmersstiftelsen beviljar även anslag från 37 olika gåvomedelsfonder, bestående av erhållna gåvor och donationer med
specificerat ändamål.

kostnader minskade med 170 mnkr på grund av färre anställda. Intäkter från utbildningsdepartementet har ökat med 124
mnkr mellan åren.

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 verksamheter som bedrivs vid Chalmers. Förvaltat kapital var vid årets ingång 343 mnkr (328)
och vid årets utgång 373 mnkr (343).

Coronapandemin har haft stor påverkan på resultatet för
Chalmers under räkenskapsåret då man inte drabbats av väsentliga bortfall av bidrag från forskningsfinansiärerna. Personalkostnaderna har påverkats av pandemin eftersom nyrekrytering varit svåra att genomföra. Övriga kostnader är i
paritet med 2020 men betydligt lägre än tidigare år. Det avser
framför allt lägre kostnader för resor och köpta tjänster. Dessa
effekter på verksamhetens intäkter och kostnader förväntas
ha fortsatt påverkan åtminstone in i första kvartalet 2022.

Koncern- och ägarfrågor

Ägarstyrningen och uppdragen till helägda dotterbolag utgår
från Chalmers tekniska högskolas huvuduppdrag, vilket säkerställs bland annat genom gemensamt deltagande i nyckelprocesser för ägarstyrning, t.ex. formulering av ägardirektiv
och vid ägardialoger. Övergripande bedrivs ägarstyrning i
koncernen genom fastställd ägarpolicy som reglerar gemensamma principer för att tydliggöra uppdraget i koncernen och
för att säkerställa ändamålsenlig kontroll. I ägarpolicyn behandlas förutom ägardirektiv för respektive verksamhet även
enhetliga riktlinjer för värnandet av Chalmers varumärke
med mera. Styrelsernas arbete utvärderas årligen enligt en
gemensam modell.

Finansiell ställning, resultat och nyckeltal

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella tillgångar inklusive pågående nyanläggningar har under året uppgått till 117 mnkr
(225) exklusive finansiell leasing. Därav utgör byggnader och
mark 9 mnkr (94) samt maskiner och inventarier 88 mnkr
(131).
Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgår vid årets slut till 500 mnkr
(1 118). Koncernens balanslikviditet uppgår till 37% (68) och
soliditeten uppgår till 44 % (39).

KONCERNEN

Kassaflöde

Årets redovisade resultat uppgår till 631 mnkr (-22) och eget
kapital uppgår per balansdagen till 3 782 mnkr (3 151).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 484 mnkr (701) och totalt kassaflöde uppgick till -617
mnkr (558).

ÖVERSIKT ÖVER KONCERNENS RESULTAT
Belopp i mnkr

2021 2020

Rörelsens intäkter
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantal anställda

4 235
631
3 782
8 479
3 083

2019

2018

2017

4 136 4 131 3 975
- 22
118
- 96
3 151 3 174 3 055
8 152 7 598 8 440
3 317 3 339 3 262

3 876
167
3 204
8 125
3 239

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

MODERSTIFTELSEN

Årets resultat uppgår till 284 mnkr (130), resultatet exklusive
gåvomedelfondernas intäkter och kostnader uppgår till 276
mnkr (126). Under 2022 har kapitalförvaltningen utvecklats
mycket positivt. Eget kapital 2 426 mnkr (2 272) består av
bundet eget kapital 900 mnkr (900) och fritt eget kapital 1 526
mnkr (1 371). Chalmersstiftelsens beviljade anslag minskar
eget kapital med 131 mnkr (126) en nettoförändring om154
mnkr (126).

FLERÅRSÖVERSIKT
ÖVERSIKT ÖVER KONCERNENS RÖRELSEINTÄKTER
OCH RESULTAT
Rörelseintäkter
Belopp i mnkr

2021 2020

Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Ventures AB
Chalmersfastigheter AB

4 162 3 999
33
33
608 590

Belopp i mnkr

Resultat
efter finansiella poster
2021 2020
400
81
71

- 81
30
8

Resultatet för Chalmers uppgår efter finansiella poster till
400 (-81) mnkr. Skillnaden i resultat 2021 jämfört med 2020
utgörs främst av pensionsrelaterade kostnader som är ca 140
mnkr lägre främst beroende på förändringar i Finansinspektionens beräkningsgrunder för pensionsåtaganden under
2020. Inga motsvarande förändringar har skett 2021. Löne-

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

2021

2020

2019

2018

2017

284

130

264

-1

203

8

4

10

3

12

-131

- 127

- 113

- 118

- 88

-2

-3

-5

- 57

-9

2 426 2 272

2 268

2 115

2 257

77

71

70

62

121

5 820 5 292

4 963

4 864

4 820

Kapitalförvaltningen sker genom samförvaltning av tillgångar i de taktiska och strategiska portföljerna och resultatet fördelas efter respektive enhets andel, baserat på eget kapital.
Resultatet av kapitalförvaltningen för Chalmersstiftelsen
uppgår till 241 mnkr (145) före kostnader och beviljade an-
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slag. Kostnader består av förvaltnings- och administrationskostnader. Resultatet för Chalmersstiftelsens kapitalförvaltning motsvarar en avkastning på eget kapital om 12,5 % (5,7).
För perioden 2011–2021 blir den årliga avkastningen 8,4 %
och det jämförbara målet för samma period är 4,1 % (3,0 %
plus årlig inflation). Chalmersstiftelsens värdepappers-innehav för samförvaltningen kan beställas från Chalmersstiftelsens kansli.
Kostnader

Kostnaderna för Chalmersstiftelsens verksamhet består i huvudsak av personalkostnader och externa förvaltningskostnader. Personalkostnader uppgår till 10,8 mnkr (13,2).
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 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 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.
Marknadsrisk

Chalmersstiftelsens kapitalförvaltning (den taktiska portföljen) 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 taktiska placeringsportfölj uppgår till 2 954 mnkr (2 737), fördelat mellan 30,4 % (21,8) aktierelaterade placeringar och 69,6 % (78,2) ränteplaceringar
och 0 % ( 0 %) alternativa placeringar.
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 52 mnkr (35) och -2,1 % (-1,5) av Chalmersstiftelsens egna kapital.
Marknadsrisk, aktier

Kursrisken i aktierelaterade placeringar per 31 december
uppgår till en resultatpåverkan om -90 mnkr (-58) vid en momentan kursnedgång på 10 % i samtliga exponerade aktiemarknader, vilket motsvarar -3,7 % (-2,6) av Chalmersstiftelsens egna kapital.

CHALMERSSTIFTELSENS FEM STÖRSTA INNEHAV (MNKR)
OCH ANDEL AV TILLGÅNGSSLAGET (FONDINNEHAVENS
PLACERINGAR INKL)
Aktieplaceringar via
fondernas innehav
HM
Astra Zeneca
Telia
DistIT

%
31
28
25
19

3,4 %
3,2 %
2,8 %
2,1 %

Athanase Innovation 19

2,1 %

Ränteplaceringar
(emittent)
Stadshypotek
SBAB
Tryg Forsikring
Scania
Länsförsäkringar
Hypotek

%
34
24
21
21

1,7 %
1,1 %
1,0 %
1,0 %

19

0,9 %

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 framför allt genom förvaltningsbeslut och aktiv likviditetshantering inom ramen för
koncernens finanspolicy.
Ränterisken i ränteplaceringarna mäts genom ränteduration
och kreditduration. Chalmersstiftelsens ränteplaceringar
skall ha en genomsnittlig återstående löptid (räntebindning)
som ligger inom finanspolicyns ramar och låg vid utgången av
2021 på 0,7 år (0,6).Förfallostrukturen för de räntebärande
placeringarna i ränteportföljen mäts genom kreditduration,
som vid årets slut uppgick till ett genomsnitt av 1,9 år (2,9).
Marknadsrisk, övrigt

Utöver ovanstående aktie- och ränteplaceringar har koncernen exponering mot noterade och onoterade innehav i bolag
sprungna ur Chalmers Ventures verksamhet. Totalt uppgår
dessa innehav till 431 mnkr (322 mnkr). Värdeförändringen i
dessa bolag är relaterade till både likviditets- och marknadsrisk eftersom de är svårare att avyttra utan att det påverkar
prissättningen.
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
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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 10 % (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 -31 mnkr (-23).
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fragmenterad och där studenter inte har tillräcklig tid för
återhämtning. En stor del av verksamheten har under året bedrivits på distans, där Chalmers medarbetare har axlat ett
stort ansvar. När medarbetare och studenter under året har
arbetat/studerat hemifrån i stor utsträckning har kontakten
mellan chef och medarbetare, lärare och student, student och
student försvårats. Snabba beslut och anpassningar har varit
nödvändiga i takt med pandemins utveckling. Detta tillsammans med pandemins övriga effekter ökar risken för psykisk
ohälsa och oro vilket också visat sig i framför allt enkäter av
studenters mående. Fokus har under hösten varit att återgå
till verksamhet på campus i den utsträckning det varit tillåtet
med hänsyn till risk för smittspridning. Medarbetarna har
också i samband med besparingskraven för att förbättra
Chalmers resultat känt oro och press inför dess effekter för
dem själva, kollegor och verksamheten. Särskilda insatser har
gjorts för att stötta i omställningen och i kontinuerlig samverkan med företags- och studenthälsovård.
Organisation

Till ovanstående risk rörande arbetsmiljö kan risken rörande
en komplex organisation kopplas. Chalmers sätt att arbeta i
en matrisorganisation har till stor del bidragit till framgångarna under de senaste åren, men den innebär också en utmaning i form av komplexa interna system och krav på administration. Utöver att renodla är ytterligare ett sätt att motverka
detta gemensamma prioriteringsarenor vilket man arbetat
med under året.

Verksamhetsrisker

Chalmers arbetar utifrån målbilder som driver utbildning,
forskning, nyttiggörande och den interna miljön mot visionen
Chalmers – för en hållbar framtid. Riskanalysen för 2021 presenterades för styrelsen i februari med risker som: Finansieringsmodellen, Arbetsmiljö, Organisation samt Jämlikhet.
Under hösten genomförde Chalmers stiftelse en riskmappning på koncernnivå. För högskolans del överensstämmer riskerna i den med ovanstående. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de risker som har åsatts hög prioritet samt hur
ledningen har arbetat för att begränsa dessa.

Jämlikhet

Finansieringsmodell

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det politiska läget kring finansieringsmodellen för universiteten 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. Samtidigt blir finansieringsmodellerna nationellt för framför allt
forskning alltmer fragmentiserade vilket kräver stora resurser från Chalmers i form av tidsåtgång för forskare att arbeta
med ansökningar, administration såväl som samfinansiering.
Chalmers är aktiva i diskussioner på nationell nivå för att påverka finansieringssystemet och arbetar med alternativa finansieringsmodeller. Chalmers har åtagit sig ett utökat utbildningsuppdrag som svar på pandemin och förändrad
tilldelning av departementsmedel. Parallellt arbetar Chalmers vidare med sitt omfattande arbete avseende strukturella
resultatförbättrande åtgärder.

KONCERNEN

Arbetsmiljö för studenter och anställda

Arbetsmiljöundersökningar visar att många upplever en miljö präglad av stress där arbetstiden för forskare och lärare är

Chalmers eftersträvar en miljö präglad av jämlikhet för att
skapa attraktiva och kreativa miljöer. Av tradition är Chalmers forskningsfält och kultur en mansdominerad miljö vilket innebär en risk att kompetenta medarbetare, kanske
framför allt kvinnor, väljer bort Chalmers till förmån för andra arbetsgivare. 2019 inleddes stiftelsesatsningen Jämställdhet för excellens, Genie. Inom ramen för satsningen arbetar
man för en kulturförändring internt som syftar till att verksamheten ska ta en mer aktiv roll i jämlikhetsfrågor.

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 bedrevs och bedrivs fortsatt i fyra arbetspaket,
med såväl besparingsåtgärder som andra resultatförbättrande åtgärder, inom forsknings-, utbildnings- och stödverksamhet. Åtgärderna har inneburit bland annat en minskning av
Chalmers personalstyrka. Resultatet 2021 har belastats med
5,7 mnkr för omställningsutgifter i form av kostnader för arbetsbefriad personal i samband med frivilliga avslut av anställningar.
Söktrycket till Chalmers utbildningar minskade under 2021.
Antalet nyantagna avgiftsstudenter har ökat jämfört med
2020 och var nu det högsta antalet på Chalmers sedan införandet av avgifter. Jämfört med hösten 2020 är ökningen 5 %.
Antalet helårsstudenter (inklusive avgiftsfinansierade stu-
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denter) uppgick 2021 till 10 712 (10 204) medan helårsprestationer uppgick till 9 480 (9 235). Utfallet av helårsstudenter
och helårsprestationer 2021 innebar en underproduktion
motsvarande 46 mnkr i relation till takbeloppet och är en
följd av regeringens särskilda satsningar 2020. De särskilda
satsningarna låg utanför takbeloppet 2020 men ingick i takbeloppet för 2021 vilket gjorde att takbeloppet ökade markant 2021. Utbildningsvolymen har dock inte kunnat ökas i
samma höga takt. Till detta kommer de begränsningar som
kommande års sjunkande takbelopp innebär i en utbildningsverksamhet som bygger på fleråriga programutbildningar.
För 2021 innebär det att en underproduktion motsvarande 30
mnkr måste återbetalas till utbildningsdepartementet för att
Chalmers ska ligga i nivå med maximalt sparat anslag om 10
% av årets takbelopp. Chalmers hade vid ingången till 2021
ett sparat anslag om 90 mnkr och det utgående sparade anslaget, med hänsyn tagen till återbetalning, uppgår till 107 mnkr.
Övriga dotterbolag

Chalmers Ventures AB har under 2021 stöttat och värdeutvecklat 108 bolag samt 31 projekt genom Chalmers Ventures
program och processer. Under året har Chalmers Venture tagit över ägandet av de noterade bolagen med Chalmerskoppling från Chalmersstiftelsen. Chalmers Ventures portföljvärde vid årets slut uppgår till 431 mnkr.
Chalmersfastigheter AB har under 2021 fortsatt 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 entrén till 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.
Fokus på hållbarhet är fortsatt i fokus och speciellt vad gäller
energi effektiviserande åtgärder pågår fortsatt där målbilden
är att minska fastighetsenergin med 30% till 2030 (basår
2015), vilket motsvarar en minskning med ca 2% /år jämfört
med 2015.
Rådigheten över campus har stärkts under året genom förvärvet av SSPA:s byggnader centralt på campus samt förvärvet av studentbostadshuset Chabo.
MODERSTIFTELSEN

Under året har ägarstrukturen förändrats i Chalmerskoncernen och till följd av detta har mycket arbete på Chalmersstiftelsens kansli fokuserat på ägarstyrning och koordinering
mellan Chalmers och övriga bolag i koncernen. Samtidigt har
högskolans och stiftelsens styrelser under 2021 jobbat med att
ta fram en ny strategisk riktning för Chalmers som stiftelsehögskola. Underlag och stöd i detta arbete har också upptagit
stor del av kansliets kapacitet under det gångna året.
Resultatet för kapitalförvaltningen på Chalmersstiftelsen
uppgår till 241 mnkr (145).

Förändringen av resultatet inom kapitalförvaltningen beror
främst på värdeförändringen i aktieinnehav. Under året har
avveckling skett av samtliga kapitalandelslån mot Chalmers
Venture och ersatts med en kredit limit. Innehav i noterade
och onoterade bolag sprungna ur Chalmers verksamhet har
sålts till Chalmers Ventures.
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.
CHALMERSSTIFTELSENS SATSNINGAR

Under verksamhetsåret har Chalmersstiftelsen finansierat
satsningar till Chalmers med 129 mnkr (123).
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 satsningar inom tre områden beslutats: artificiell intelligens (CHAIR), jämställdhet (GENIE) samt lärande och lärandemiljöer (TRACKS).
CHAIR – Chalmers Centre in Artificial intelligence,
32 mnkr förbrukat 2021 (30 mnkr 2020)

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.
GENIE – Gender Initiative for Excellence, 36 mnkr
förbrukat 2021 (27 mnkr 2020)

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, 7 mnkr
förbrukat 2021 (5 mnkr 2020)

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

FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE STIF TELSEN CHALMERS TEKNISK A HÖGSKOLA

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.
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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, 5 mnkr (6)

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, 12 mnkr (8)

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 unga forskare, 6 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.
Excellenssatsning på rekrytering av seniora
forskare, 11 mnkr (16)

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, 1 mnkr (3)
• Kemisk modifiering av grafen, Xiaoyan Zhang 3 mnkr (4)
• Radioastronomi, Jonathan Tan, 1 mnkr (1)
• Flaggskeppet Grafen, Vincenzo Palermo, 2 mnkr (3)
• Entreprenörskap och digitalisering, Robin Teigland,
2 mnkr (3)
• Aero-och hydrodynamik, 2 mnkr (2)
Processteknik – vitalisering, 4 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, 6 mnkr (4)

Centret utforskar möjligheter att skapa högteknologiska material från trä, bortom den traditionella cellulosafibern. Satsningen involverar fem institutioner inom Chalmers.

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 2 mnkr
(3) finansierat bidrag till verksamheter i Chalmerssfären och
stipendier.
SAMMANSTÄLLNING

Totalt har Chalmersstiftelsen och gåvomedelsfonder delat ut
130 mnkr (127) under året, vilket motsvarar 167 % (227) av
föregående års utdelningsbara medel. De utdelningsbara
medlen består av aktieutdelningar plus ränteintäkter efter avdrag för förvaltningskostnader.
För femårsperioden 2016 till 2021 uppgår de verkställda utdelningarna till 174 % (186) av årens utdelningsbara medel.
ERHÅLLNA DONATIONER

Chalmersstiftelsen har under året erhållit gåvor och donationer uppgående till 1 mnkr (2,5).
STIFTELSER MED ANKNUTEN FÖRVALTNING TILL STIFTELSEN CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Stiftelserna har 2021 totalt delat ut 7,2 mnkr (5,8) till ändamål
vid Chalmers. Stipendier och bidrag under året som särskilt
kan lyftas fram är 2,1 mnkr (1,6) 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 (0,6) delats ut som
stöd till unga forskare, framför allt till konferenser och forskningsresor, från Stiftelsen Chalmersska forskningsfonden
som bildades 1929 vid Chalmers hundraårsjubileum

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 Chal-
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mers 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 samt startat två nya civilingenjörsprogram under 2020. Följden av dessa utökningar får effekt in på 2022 och framåt. Till detta kommer även regeringens
särskilda satsningar med anledning av coronapandemin som
bland annat inneburit ytterligare utökningar på nybörjarprogram samt inrättandet av tekniskt basår på distans. Även
dessa utökningar får än mer effekt på utbildningsvolymen
2022 och framåt. Chalmers takbelopp går dock ned 2022 jämfört med 2021 och fortsätter ned 2023 vilket gör att Chalmers
måste anpassa utbildningsvolymen efter kommande års takbelopp. Enligt dagens prognoser kommer Chalmers att överproducera framgent i förhållande till takbeloppen, vilket gör
att det kommer bli aktuellt med att minska antalet platser på
programmen för att komma i nivå med takbeloppen.
Hösten 2021 hade Chalmers det högsta antalet nya avgiftsskyldiga studenter sedan införandet av avgifter 2011 trots att
det funnits en del osäkerhet kring hur coronapandemin skulle
påverka studenternas intresse. Chalmers har haft en utbildningsvolym avseende avgiftsskyldiga studenter motsvarande
600 helårsstudenter de senaste åren och 2021 års utfall var det
högsta hittills med 640 helårsstudenter. Dimensioneringen för
2022 är 600 helårsstuderande och sett till utfallet 2021, och
med det som är känt idag, är prognosen att Chalmers kommer
ligga på en utbildningsvolym mellan 600-700 helårsstuderande från 2022 och framåt.
Under 2022 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 inledningen av 2022. De närmast kommande åren förväntas det nuvarande låga ränteläget
bestå, vilket bidrar till fortsatt höga sparpremier kopplade till
förmånsbestämda pensioner.
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.
Moderstiftelsen

Chalmersstiftelsen kommer under de närmsta åren att jobba

med utveckling av Chalmers som en stiftelsehögskola. Fokus
kommer ligga på strategiskt arbete med ägarstyrning och
långsiktig finansiering av högskolan. 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 och stärka
Chalmers ekonomiska bas för att uppnå ökande autonomi.
Förutom det överskott som placeringsverksamheten genererar ska övriga tillgängliga resurser i koncernen fortsatt utvärderas. Målet är att tillgängliga resurser ska användas för 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 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.

Revision
För Chalmersstiftelsen och koncernen har styrelsen utsett revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) som revisorer.
Koncernen och Moderstiftelsens resultat och ställning per 31
december 2021 framgår av följande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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MODERSTIFTELSEN – RESULTATRÄKNING (TKR)

KONCERNEN – RESULTATRÄKNING (TKR)
Not

2021

2, 3

Summa intäkter

4 165 216

4 089 160

69 563

47 068

4 234 779

4 136 228

Rörelsens kostnader
Personalkostnader

5

-2 530 130

- 2 906 211

Lokalkostnader

6

-222 989

- 228 628

Övriga externa kostnader

7

-823 724

- 829 146

8, 9, 10

-240 798

- 238 721

-4 156

- 2 626

Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

3 821 797

Rörelseresultat

412 982

- 4 205 332
- 69 104

Erhållna gåvor och donationer

12

Resultat från andelar i intresseföretag

4

1 198

697

12

17 133

21 374

Ränteintäkter

12

75 874

59 070

Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgång

12

154 844

68 043

58 371

918

307 420

150 102

Övriga intäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader

5

- 10 849

- 13 215

Lokalkostnader

6

-648

- 1 192

- 7 175

- 2 987

7

- 3 534

- 1 571

9, 10

- 661

- 752

12

- 101

- 241

Summa kostnader

- 22 968

- 19 958

Resultat efter finansiella poster

284 452

130 144

- 20

- 21

284 432

130 124

Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Räntekostnader

3 950

- 617

Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgång

256 544

121 110

Ränteintäkter och liknande poster

47 380

2 468

Räntekostnader och liknande poster

-72 887

- 63 250

Resultat efter finansiella poster

647 949

- 9 393

-17 053

- 12 649

630 896

- 22 042

Skatt
Årets resultat

2020

Aktieutdelning

Avskrivningar
Resultat från finansiella investeringar

2021

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter

Avskrivningar

Not

2020

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

83

13

Skatt
Årets resultat

13
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KONCERNEN – BALANSRÄKNING (TKR)

KONCERNEN – BALANSRÄKNING (TKR)
Not

2021-12-31 2020-12-31

Not

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Stiftelsekapital
8

Summa immateriella
anläggningstillgångar

0

50

0

50

2021-12-31 2020-12-31

900 000

900 000

Övrigt eget kapital inkl. årets resultat

2 881 700

2 251 326

Summa eget kapital

3 781 700

3 151 326

Avsättningar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

9

2 541 118

2 588 678

Maskiner och inventarier

10

546 701

623 130

Pågående nyanläggningar

11

63 089

47 620

3 150 909

3 259 428

Avsättningar för pensioner

21

1 051 797

1 115 617

Avsättningar för uppskjutna skatter

13

155 698

154 785

Övriga avsättningar

22

48 119

43 109

1 255 614

1 313 511

Summa avsättningar
Summa materiella anläggningstillgångar

Långfristiga skulder
Finansiella anläggningstillgångar

Skulder till kreditinstitut

Andelar i intresseföretag

15

249 505

105 493

Långfristiga räntebärande placeringar

16

2 448 555

1 793 544

Aktier och aktierelaterade placeringar

17

937 519

807 191

Andra långfristiga värdepappersinnehav

18

431 300

259 867

Uppskjuten skattefordran

13

0

4 842

38 071

6 120

4 104 950

2 977 057

Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

2 846

614 899

Övriga långfristiga skulder

23

68 893

80 601

Summa långfristiga skulder

71 739

695 500

140 244

133 006

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

470 000
Skuld till intressebolag

0

325

917 150

1 029 273

1 842 329

1 828 775

Summa kortfristiga skulder

3 369 723

2 991 379

Summa eget kapital
och skulder

8 478 776

8 151 716

Övriga skulder
Summa anläggningstillgångar

7 255 859

6 236 535

Omsättningstillgångar

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

26

Varulager m.m.
Varulager

0

256

Summa varulager

0

256

Kundfordringar

66 326

70 195

Skattefordringar

78 354

95 359

Övriga fordringar

59 798

76 777

518 044

554 910

Summa kortfristiga fordringar

722 522

797 241

Kassa och bank

500 395

1 117 684

Summa omsättningstillgångar

1 222 917

1 915 181

Summa tillgångar

8 478 776

8 151 716

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

20
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MODERSTIFTELSEN – BALANSRÄKNING (TKR)

MODERSTIFTELSEN – BALANSRÄKNING (TKR)
Not

2021-12-31 2020-12-31

Not

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier

6 468

6 930

10

1 298

114

7 766

7 044

Stiftelsekapital

900 000

900 000

Summa bundet eget kapital

900 000

900 000

Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

14

150 200

202 100

Andelar i intresseföretag

15

42 192

200

Långfristiga räntebärande placeringar

16

2 448 555

1 793 545

77 419

71 346

Övrigt eget kapital inkl. årets resultat

1 448 177

1 300 621

Summa fritt eget kapital

1 525 596

1 371 967

Summa eget kapital

2 425 596

2 271 967

2 449

2 586

105

89

2 554

2 675

Aktier och aktierelaterade placeringar

17

937 519

807 191

Fordringar hos koncernföretag

19

1 511 000

1 599 478

31 420

1 400

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 120 886

4 403 913

Övriga avsättningar

Summa anläggningstillgångar

5 128 652

4 410 957

Summa avsättningar

Andra långfristiga fordringar

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

21

Kortfristiga skulder

Omsättningstillgångar

Leverantörsskulder

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

233 759

0

3 594

1 444

270

526

Summa kortfristiga fordringar

237 623

1 970

Kassa och bank

453 964

878 687

Summa omsättningstillgångar

691 587

880 657

5 820 239

5 291 614

Övriga fordringar

Summa tillgångar

2021-12-31 2020-12-31

Bundet eget kapital
9

Summa materiella anläggningstillgångar

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

85

20

436

20

Skulder till koncernföretag

24

2 886 977

2 547 238

Övriga skulder

25

503 010

467 177

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

26

1 666

2 537

Summa kortfristiga skulder

3 392 089

3 016 972

Summa eget kapital
och skulder

5 820 239

5 291 614
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KONCERNEN – RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TKR)

Eget kapital 2020-01-01

Stiftelsekapital

Övrigt eget kapital
inkl. årets resultat

Summa eget
kapital

900 000

2 274 405

3 174 405

Erhållna donationer
Beviljade anslag
Årets resultat

0

0

- 1 037

- 1 037

- 22 042

- 22 042

Eget kapital 2020-12-31

900 000

2 251 326

3 151 326

Eget kapital 2021-01-01

900 000

2 251 326

3 151 326

Erhållna donationer

0

0

- 522

- 522

630 896

630 896

2 281 700

3 781 700

Beviljade anslag
Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31

900 000

MODERSTIFTELSEN – RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TKR)

Bundet eget kapital

Summa eget
kapital

Fritt eget kapital

Stiftelsekapital 1

Ändamåls
bestämda medel 2

Övrigt eget kapital
inkl årets resultat 3

900 000

70 263

1 298 125

Eget kapital 2020-01-01
Erhållna donationer
Beviljade anslag
Årets resultat

2 268 388

0

0

0

- 3 263

- 123 283

- 126 546

4 346

125 778

130 124

Eget kapital 2020-12-31

900 000

71 346

1 300 620

2 271 967

Eget kapital 2020-01-01

900 000

71 346

1 300 620

2 271 967

0

0

0

- 2 166

- 128 636

- 130 802

8 239

276 193

284 432

77 419

1 448 177

2 425 596

Erhållna donationer
Beviljade anslag
Årets resultat
Eget kapital 2021-12-31
1

900 000

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

2

I fritt eget kapital utgörs 77 419 tkr (71 346) av ändamålsbestämda medel, 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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KONCERNEN – KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
Not

MODERSTIFTELSEN – KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
2021

2020

Den löpande verksamheten

Not

647 949

- 9 393

Avskrivningar

240 846

238 721

Avskrivningar

- 366 955

- 30 687

Justeringar för poster som ej
ingår i kassaflödet

- 2 396

- 433

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

28

Resultat efter finansiella poster

2020

284 452

130 144

661

752

28

-217 880

- 81 488

- 130 803

- 126 546

- 63 570

- 77 138

87 863

- 2 243

Erhållna donationer
Utbetalda anslag

519 444

198 208

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager

2021

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som ej
ingår i kassaflödet
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Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

0

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital

- 44

48

35 019

13 841

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

- 70 094

489 384

Ökning/Minskning av kortfristiga skulder

141 479

324 636

Kassaflöde från den löpande verksamheten

484 325

701 481

Kassaflöde från den löpande verksamheten

165 772

245 255

Investering i dotterbolag/ intressebolag

- 140 683

0

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

- 1 384

374

- 162 263

- 221 900

Investering i dotterbolag

- 5 100

0

Försäljning av dotterbolag

24 900

0

- 41 992

- 200

Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar

- 195

- 312

Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar

- 2 291 790

- 2 324 028

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

1 610 939

2 404 495

- 959 092

- 141 745

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamheten

Investering i intresseföretag

87 300

0

Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar

- 2 223 965

- 2 289 130

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

1 594 645

2 391 098

Kassaflöde från investeringsverksamheten

- 590 496

102 142

Årets kassaflöde

- 424 723

347 397

Försäljning av dotterbolag

Finansieringsverksamheten
- 302

Likvida medel vid årets början

878 687

531 290

- 522

- 1 037

Likvida medel vid årets slut

453 964

878 687

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

- 142 522

- 1 289

Årets kassaflöde

- 617 289

558 447

Amortering av skuld
Utbetalda anslag

- 142 000

Likvida medel vid årets början

1 117 684

559 237

Likvida medel vid årets slut

500 395

1 117 684
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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.

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 i
fråga.
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

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

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 ränteintäkter.
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.
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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).
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, redo-
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visas 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 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.
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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.

fieras 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

• 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 identi-

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
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.
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Finansiella tillgångar som innehas för handel

Finansiella skulder 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.

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.

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.

VARULAGER

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 kapitalandelslån 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.

Övriga finansiella skulder

Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder,
ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas
enligt först in- först 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 inneva-
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rande 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.

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.

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.

Redovisningsprinciperna i moderstiftelsen överensstämmer i
övrigt med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen.

Redovisningsprinciper i moderstiftelsen

Transaktioner från Chalmersstiftelsen till koncernföretag
har under året skett till ett värde om 133 (128) mnkr. Transaktioner till Chalmersstiftelsen från koncernföretag har under
året skett till ett värde om 71 (58) mnkr. Av transaktioner från
Chalmersstiftelsen utgör 130 (126) mnkr utbildnings- och
forskningsbidrag.

INTÄK TER

Chalmersstiftelsens intäkter avser utdelning och räntor från
kapitalförvaltningen samt resultat från värdepapper som löpande redovisas till verkligt värde samt även erhållna gåvor
och donationer.

Not 2 Köp och försäljning inom koncernen
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Not 3 Nettoomsättning
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång

Koncernen

2021

2020

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”.

Departementsmedel
Hyresintäkter
Övriga intäkter

2 054 000
147 350
1 963 866

1 930 000
128 614
2 030 546

Summa

4 165 216

4 089 160

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 ränteintäkter.
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.
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.

Not 4 Erhållna gåvor och donationer
CHALMERSSTIF TEL SEN

Chalmersstiftelsen har erhållit gåvor och donationer uppgående till 1,1 (5,5) mnkr. Av årets belopp har 1,1 mnkr intäktsförts som gåvor av kortvarig karaktär.

Not 5 Medelantalet anställda och ledningsfunktion
Koncernen
Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola
Chalmers tekniska
högskola AB
Chalmers Holding AB
Chalmers Ventures AB
Koncernen Chalmersfastigheter AB
Chalmers Professional
Education AB
Summa

2021
Antal
anställda

2021
Andel
kvinnor %

2020
Antal
anställda

2020
Andel
kvinnor %

4

20

7

29

3 021
0
21

40
0
57

3 152
–
21

40
–
52

34

35

34

35

3

100

9

78

3 083

40

3 317

39

NOTER STIF TELSEN CHALMERS TEKNISK A HÖGSKOLA

I LEDNINGSFUNKTIONEN ÄR FÖRDELNINGEN MELLAN
MÄN OCH KVINNOR FÖLJANDE:

Not 6 Leasing

2021
Total

2021
Andel
kvinnor %

2020
Total

2020
Andel
kvinnor %

Koncernen
Styrelser
Ledning

47
40

41
39

59
49

41
39

Chalmersstiftelsen
Styrelsen
Ledning

10
1

40
0

10
1

40
0

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

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

2021
2021
Sociala
Löner och
kostnader
andra (varav penersättn. sionskostn.)

286

4 134
(1 612)
833 624
(336 316)
0
8 068
(2 891)
12 504
(3 910)
547
(456)

1 638 999

858 877
(345 185)

6 480
1 594 692
0
16 197
21 344

2020
2020
Sociala
Löner kostnader
och andra (varav penersättn. sionskostn.)
7 853
1 637 479
–
15 335
21 872
6 393

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

1 037 002
1 745 423 (495 598)

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

2020
Styrelsen
2021
och vd
Övriga (varav rörliga
anställda ersättningar)

2 458

4 022

4 673
0
1 983

1 590 019
0
14 214

1 955

19 389

150

136

11 219

1 627 780

2 693

OPER ATIONELL A LE ASINGAV TAL
LEASING DÄR FÖRETAGET ÄR LEASETAGARE
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella
leasingavtal avseende inhyrda lokaler.
2021

2020

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

217 222

220 423

Framtida leasingavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

223 540
668 848
358 490

217 395
617 528
357 606

1 250 878

1 192 529

Koncernen

Summa
Chalmersstiftelsen
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

681

1 192

Framtida leasingavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

691
2 028
6 206

469
1 270
162

Summa

8 925

1 901

LEASING DÄR FÖRETAGET ÄR LEASEGIVARE
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella
leasingavtal avseende uthyrda lokaler.
2021

2020

Räkenskapsårets intäktsförda leasingavgifter

147 350

116 762

Framtida leasingavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

115 961
278 167
106 968

110 650
284 497
92 814

Summa

501 096

487 961

Koncernen

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELAD MELLAN
STYRELSELEDAMÖTER OCH ANSTÄLLDA
2021
Styrelsen
och vd
(varav rörliga
ersättningar)

93

2020
Övriga
anställda
5 160

4 747 1 632 732
–
–
1 478
13 857
1 952

19 920

1 259

5 134

13 754 1 731 669

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 6 månader.
Vd i dotterbolagen har avtalade ömsesidiga uppsägningstider
om 3–6 månader. Vid uppsägning från bolagens sida utgår
avgångsvederlag mellan 6–18 månader.

Chalmersstiftelsen
720

720

Framtida leasingavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Räkenskapsårets intäktsförda leasingavgifter

720
1 260
0

720
1 980
0

Summa

1 980

2 700

FINANSIELLA LEASINGAVTAL

Koncernen

Koncernen innehar ett finansiellt leasingavtal som avser
byggnader där det bokförda värdet uppgår till 49 873 tkr
(51 281). Periodens totala utbetalningar avseende finansiellt
leasade tillgångar uppgick till 2 304 tkr (2 235). Det finansiella leasingavtalets räntekostnader för 2021 är 2 325 tkr (2 268)
och avskrivningar 2 558 tkr (2 502).
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Not 7 Ersättning till revisorer

Not 10 Maskiner och inventarier
2021

2020

Koncernen
Ermst & Young AB /
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

1 431
57
18

1 303
40
781

Summa

1 506

2 124

Revisionsuppdrag
Skatterådgivning

233
57

231
40

Summa

290

271

Chalmersstiftelsen
Ermst & Young AB /

Not 8 Immateriella tillgångar
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021

2020

4 659
0
- 2 742

4 347
312

1 917

4 659

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Avyttringar

- 4 609
- 45
2 737

- 3 412
- 1 197

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 1 917

- 4 609

0

50

Utgående redovisat restvärde

Not 9 Byggnader och mark
2021

2020

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificeringar
Avyttring

3 522 698
8 905
39 872
- 23 313

3 432 963
90 212
- 2 140
- 1 109

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 548 162

3 522 698

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

- 934 020
17 545
- 138
- 90 431

- 853 540
1 607
- 552
- 81 535

- 1 007 044

- 934 020

2 541 118

2 588 678

49 873

51 291

Chalmersstiftelsen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

9 355
0

9 355
0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

9 355

9 355

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

- 2425
- 462

- 1 964
- 461

- 2 887

- 2 425

6 468

6 930

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat restvärde
Varav redovisat värde på finansiellt
leasade tillgångar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat restvärde
Verkligt värde förvaltningsfastigheter
Koncernen
Chalmersstiftelsen

5 145 900
6 468

4 876 930
6 930

Koncernen
Ingående anskaffninsvärde
Årets investeringar
Avyttringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021

2020

2 687 084
87 960
- 127 977
0

2 565 725
138 531
- 16 201
-1

2 652 848

2 687 054

Ingående avskrivningar
Avyttringar
Nedskrivningar
Årets avskrivningar
Omklassificering

- 2 063 954
108 132

- 1 922 924
14 990
- 107
- 155 882
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 2 106 147

- 2 063 924

546 701

623 130

Utgående redovisat restvärde

- 150 325

2021

2020

Chalmersstiftelsen
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Utrangeringar/försäljningar

812
1 384
0

1 698
0
- 886

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

2 196

812

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar/försäljningar

- 698
- 200
0

- 919
- 291
512

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 898

- 698

1 298

114

2021

2020

43 344
101 900
- 82 155

50 984
45 520
- 48 884

63 089

47 620

Utgående redovisat värde

Not 11 Pågående nyanläggning
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificering
Utgående pågående nyanläggning

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader
2021

2020

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

3 950
17 133
30 227
256 544

- 617
25 201
95 909
2 468

Summa

307 854

122 961

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnader övriga

- 42 743
- 30 144

- 42 811
- 20 439

Summa

- 72 887

- 63 250

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

17 133
75 874
154 844

21 374
59 070
68 043

Summa

247 851

148 487

Räntekostnader och liknande poster
Räntedelen av årets pensionskostnad
Räntekostnad koncernbolag

- 101
0

- 102
- 139

Summa

- 101

- 241

Not 13 Skatter
astighetsvärden baseras på värderingsinstitutet Newsecs
F
värdering av fastighetsbeståndet. Den sammanvägda värdebedömningen baseras på marknadsanalys, resultatet av kassaflödesanalys samt avkastningsberäkning.

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. Vär-

NOTER STIF TELSEN CHALMERS TEKNISK A HÖGSKOLA

dering 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.

DOTTER- OCH DOTTERFÖRETAG

Eget
kapital
Chalmers tekniska
högskola AB

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

2021

2020

-8 419
-8 634

- 613
- 12 036

-17 053

- 12 649

100

100 150 000 145 100

4 467

- 633

100

100

1000

5 100

Chalmers Ventures AB 300 745

81 196

100

100

100

0

Chalmersfastigheter AB 380 745

38 499

100

100 25 000

0

2 239

415

100

100

2 300

25

0

100

100

100

438

-857

100

100

400

AB Chalmersska huset
Gröna Mossen
Fastigheter AB
Chalmers Professional
Education AB
Summa

Forts Not 13 Skatter
Redovisat resultat före skatt

2021

2020

647 949

- 9 393

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

20,6% -133 477

Redovisad skattekostnad

- 2,6 %

21,4%

55 596

- 44 122

58 577
0
-22 402

27 830
3 716
- 9 143

24 651

9 631

-611

- 2 788

- 144

422

360

-17 053 134,7%

- 12 649

2021
2021
2020
2020
Uppskjutna Uppskjutna Uppskjutna Uppskjutna
skatteskatteskatteskattefordringar
skulder fordringar
skulder
Obeskattade reserver
Räntederivat
Skattemässiga
överavskrivningar
Övrigt

20 384
- 2 715

- 19 561
4 842

137 438
591
0

155 698

0

DOTTER- OCH DOTTERFÖRETAGENS
ORGANISATIONSNUMMER OCH SÄTE
Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers Holding AB
Chalmers Ventures AB
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersska huset
Gröna Mossen Fastigheter AB
Chalmers Professional
Education AB

Org. nr

Säte

556479-5598
559316-6381
559001-3941
556487-9764
556547-8996
559354-6533

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

556634-5996

Göteborg

Not 15 Andelar i intresseföretag

191
0

0

150 200

2 010

UPPSKJUTNA SKATTER

Summa

RöstKapital- rättsÅrets andel andel
Antal Bokfört
resultat
%
% andelar
värde

811 175 400 166

Chalmers Holding AB

Forts Not 13 Skatter
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2021

2020

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

105 493
128 279
11 783
16 790
- 12 840

99 024
0
7 085
6 469
- 7 085

Utgående värde

249 505

105 493

2021

2020

Chalmersstiftelsen
Ingående bokfört värde
Årets förvärv
Lämnade aktieägartillskott

200
37 042
4 950

200
–

Utgående värde

42 192

200

- 135 224
SPECIFIKATION AV ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
4 842

- 154 785
Eget
kapital

CHALMERSSTIFTELSEN

Chalmersstiftelsens ändamål är allmännyttigt vilket innebär
en inskränkt skattskyldighet. Skatt om -20 (-21) tkr betalas
för fastighetsinkomster.

Not 14 Andelar i koncernföretag
2021

2020

Chalmersstiftelsen
Ingående bokfört värde
Årets förvärv
Försäljning

202 100
5 100
-57 000

202 100

Utgående bokfört värde

150 200

202 100

Swedish
Electric Transport
Laboratory AB
7 125
AstaZero AB
190 608
Johanneberg
Science Park AB
2 853
Lindholmen Science
Park AB
10 142
Sahlgrenska
Science Park AB
4 451
Johanneberg
Campusbo AB
1 110
Johanneberg
Campusbo KB
111 221
WACQT-IP AB
50
Summa

RöstÅrets Kapital- rättsresultat andel % andel %

Antal Bokfört
andelar
värde

- 3 375
16 260

49,5
38,67

49,5
38,67

2 480
38 670

3 527
73 708

- 6 817

40,32 48,83

1 000

335

-8 870

14,97

40,52

150

1 518

- 3 963

22,94

24,78

250

1 021

81

100

100

1000

1 108

13 041
0

100
100

100
100

– 168 238
50 000
50
249 505

Uppgift om eget kapital och årets resultat baseras på ej reviderade bokslut 2021. Då majoritetsägande i Johanneberg Campusbo AB och Johanneberg Campusbo KB endast är tillfälligt
har andelarna klassifierats som intressebolagsandelar.
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INTRESSEFÖRETAGENS ORGANISATIONSNUMMER OCH SÄTE
Org. nr
Säte
Swedish Electric Transport Laboratory AB
AstaZero AB
Johanneberg Science Park AB
Lindholmen Science Park AB
Sahlgrenska Science Park AB
Johanneberg Campusbo AB
Johanneberg Campusbo KB
WACQT-IP AB

559155-5536
556802-4946
556790-3108
556568-6366
556547-7832
556658-6730
969704-9451
559340-0731

Göteborg
Borås
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Not 16 Långfristiga räntebärande placeringar
Chalmersstiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Värdeförändring
Utgående marknadsvärde

2021

2020

1 793 545
1 774 057
- 1 138 219
19 172

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

2 448 555

1 793 545

Specifikation över Chalmersstiftelsens samlade innehav kan
beställas hos Chalmersstiftelsens kansli.

Not 17 Aktier och aktierelaterade placeringar
Chalmersstiftelsen
Ingående marknadsvärde
Årets investering
Årets försäljning
Värdeförändring
Utgående marknadsvärde

2021

2020

807 191
418 488
- 456 076
167 916

511 354
1 011 959
- 941 812
225 690

937 519

807 191

Specifikation över Chalmersstiftelsens samlade innehav kan
beställas hos Chalmersstiftelsens kansli.

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 20 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
2021

2020

Koncernen
Fordran på finansiärer
Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

413 014
55 754
7 941
41 335

461 052
53 587
7 018
33 253

Summa

518 044

554 910

Chalmersstiftelsen
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

9
261

284
242

Summa

270

526

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 1,5 % år 2021 respektive - 1,4 % år 2020.
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.

2021

2020

Koncernen
Ingående marknadsvärde
Omklassificering
Årets investering
Årets försäljning
Aktieägartillskott
Värdeförändring

259 867
1 546
99 245
- 9 863
4 805
75 700

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

2021

2020

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

1 115 617
- 23 765
- 39 456
- 599

1 054 136
100 349
- 38 838
- 30

Utgående marknadsvärde

431 300

259 867

Skuld vid årets utgång

1 051 797

1 115 617

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

Not 19 Fordringar hos koncernföretag
2021

2020

Chalmersstiftelsen
Ingående bokfört värde
Förändring av fordringar
Amorteringar, marknadsvärdering

1 599 478
86 000
- 174 478

1 578 270
30 000
- 8 792

Utgående värde

1 511 000

1 599 478

Långfristiga fordringar avser lån till Chalmersfastigheter AB.
Kapitalandelslån till Chalmers Ventures AB har avvecklats.

AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER – KONCERNEN

Pensionskostnad
Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen
Personalkostnad
Finansiell kostnad

- 338 561
- 42 759

- 478 763
- 42 793

Summa

- 381 320

- 521 556

Årets pensionskostnader består av såväl förmånsbestämda
som avgiftsbestämda pensions-premier.
AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER – CHALMERSSTIFTELSEN
2021

2020

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

2 586
- 86
- 51

2 517
313
- 244

Skuld vid årets utgång

2 449

2 586

Pensionskostnad
Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen
Personalkostnad
Finansiell kostnad

- 1 612
- 101

- 2 172
- 100

Summa

- 1 713

- 2 272
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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.
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Lokala
omställningsmedel
Koncernen
Ingående avsättning 2020-01-01
Avsättning under perioden
Utnyttjad avsättning
under perioden
Utgående avsättning 2020-12-31

22 066
4 907

1 414
1 667

Not 26 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
2021

2020

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

1 260 528
142 916
207 046
13 764
43 792
74 587
99 696

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

Summa

1 842 329

1 828 775

718
504
444

612
517
1 408

1 660

2 537

Chalmersstiftelsen
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Övriga poster
Summa

Ersättn.
till
anställda Övrigt

Totalt

13 426
278

36 906
6 852

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2021

2020

Koncernen
Ställda säkerheter exkl. till nedan angivna
Fastighetsinteckningar

470 000

670 000

470 000

670 000

20 728

21 902

1 857

1 857

470 000

627 509

58 800
58 649

0
67 028

1 000

1 000

- 58

- 591

0

- 649

26 915

2 490

13 704

43 109

Summa ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti,
ömsesidigt

Ingående avsättning 2021-01-01
Avsättning under perioden
Utnyttjad avsättning
under perioden

26 915
4 808

2 490
340

13 704
200

43 109
5 348

- 28

- 310

0

- 338

Utgående avsättning 2021-12-31

31 695

2 520

13 904

48 119

Not 23 Långfristiga skulder
2021
Koncernen
Förfallotidpunkt 1 – 5 år från balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Förfallotidpunkt senare än fem år från
balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Summa

2020

2 846

612 000

0

2 899

2 846

614 899

Not 24 Skulder till koncernföretag
2021

2020

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

2 881 840
0
4 417
0
720

2 324 464
139 349
37 508
4 545
2 171

Summa

2 886 977

2 547 238
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Eventualförpliktelser till förmån
för koncernföretag
Borgensåtagande för Chalmers
tekniska högskola AB
Borgensåtagande för
Chalmersfastigheter AB
Eventualförpliktelser till förmån för
intresseföretag
Borgensåtagande för Swedish Electric
transport Laboratory AB
Borgensåtagande för AstaZero AB
Kapitaltäckningsgaranti Johanneberg
Science Park AB
Ansvar för skulder i Johanneberg
Campusbo KB

151 925

0

Summa eventualförpliktelser

762 959

719 296

Borgensåtagande för intresseföretag
Swedish Electric Transport Laboratory AB

Chalmersstiftelsen har ett borgensåtagande i Nordiska investeringsbanken avseende lån för Swedish Electric Transport
Laboratory AB. Lånet uppgår till 120 mnkr per 2021-12-31.
Chalmersstiftelsens indirekta ägarandel via Chalmers AB är
49,5 %.

Not 25 Övriga kortfristiga skulder
2021

2020

Chalmersstiftelsen
Anknutna stiftelser
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Stiftelsen Chalmers Innovation
Övriga poster

372 657
52 617
75 848
1 889

343 355
47 640
74 239
1 943

Summa

503 011

467 177

Borgensåtagande för intresseföretag AstaZero AB

Chalmersstiftelsen har ett borgensåtagande i Nordiska investeringsbanken avseende lån för AstaZero AB. Lånet uppgår
till 181 mnkr per 2021-12-31. Chalmersstiftelsens indirekta
ägarandel via Chalmers AB är 38,7 %.
Ansvarsförbindelser ställt till förmån för intresseföretag

Chalmersstiftelsen 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.
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Ansvarsförbindelser ställda till förmån för
gemensamt styrt företag

Ansvarsförbindelser ställt till förmån för intresseföretag

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.

Chalmersstiftelsen 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.

Not 28 Poster som ej ingår I kassaflödet
FORTS. NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2021
Chalmersstiftelsen
Beviljade anslag enligt beslutad budgetram
för år 2022/2021.
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti
Eventualförpliktelser för koncernföretag
Borgensåtagande gentemot Försäkringsbolaget 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 Chalmersfastigheter AB
Borgensåtagande för Swedish Electric
Transport Laboratory AB
Borgensåtagande för lån till AstaZero AB
Kapitaltäckningsgaranti Johanneberg
Science Park AB
Summa eventualförpliktelser

143 000
50

2020

167 000
52

12 463

13 094

1 035 020

1 079 394

20 429

21 587

2021

2020

- 55 002

81 245

- 308 003
- 3950
0

- 105 157
- 6 469
- 306

Summa

- 366 955

30 687

Chalmersstiftelsen
Marknadsvärdering finansiella
anläggningstillgångar
Förändring avsättningar
Övriga poster

- 217 738
- 121
- 21

-81 562
93
- 19

Summa

- 217 880

- 81 488

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

Not 29 Händelser efter balansdagen
1 857

1 857

470 000

627 509

Inga väsentliga händelser.

58 800
58 649

0
67 028

CHALMERSSTIFTELSEN

1 000

0

Inga väsentliga händelser.

1 801 268

2 077 521

KONCERNEN

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.
Göteborg den 28 februari 2022

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
Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 februari 2022
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Martin Nilsson Jacobi
Verkställande Direktör
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola, org.nr 855100-5799
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
UT TAL ANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för
räkenskapsåret 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftelsens och kon-cernens finansiella ställning per den 31
december 2021 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.
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.
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• 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 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:

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.

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

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.

UT TAL ANDE

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning
av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för räkenskapsåret
2021.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
GRUND FÖR UTTALANDE

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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.

28 februari 2022
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Väsentliga uppgifter

UPPGIFTER SOM UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR LÄMNAR UPPLYSNING OM
2021
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

2020

2019

2018

2017

10 072
33 %
67 %
99
8 890
34 %
66 %
112
640
25 %
75 %
280
35 %
65 %
1 020
34 %
66 %
805
35 %
65 %
–
2,7 år
2,7 år
2,7 år
4,1 år
4,1 år
4,2 år
180
29 %
71 %
148
38 %
62 %
(2 506)
(1 075)

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 %
2 268
1 289

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

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

2 847
39 %
61 %
3 021
40 %
60 %
617
25 %
75 %
571
26 %
74 %
192
18 %
82 %

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 %

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

4 162
1 196
86 %
14 %
2 966
35 %
65 %
3 762
64 %
13 %
2 042
13 %
4 189
1 261
400
660

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

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 2021 visas inom parentes. Dessa mått kommer att förändras när antalet artiklar blir komplett under början av år 2022.
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.
1
2
3
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CHALMERS I SIFFROR – 10 ÅR

Chalmers i siffror – 10 år

UPPGIFTER SOM UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR LÄMNAR UPPLYSNING OM
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildning
Nybörjare årskurs ett
Helårsstudenter
Helårsprestationer
Examina

681
1 651
1 479
346

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

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

1 602
4 019
3 691
931
–

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

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

1 863
3 014
640
2 678
590
1 446
757

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

Övrig grundutbildning
Helårsstudenter
Helårsprestationer

1 388
1 042

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

Forskarutbildning
Forskarstuderande 4
varav nyantagna
Forskarexamina
varav: doktorsexamina
licentiatexamina

1 020
280
328
180
148

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

Personal (årsarbetare) 5
Undervisande och forskande
Teknisk och administrativ

2 002
845

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

Totalt

2 847

2 986

3 110

2 999

2 955

2 935

2 938

2 928

2 838

2 744

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

1 196
2 966
1 940

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

Intäkter totalt

4 162

3 999

3 966

3 802

3 695

3 611

3 597

3 411

3 239

3 173

Totalt i 1980 års kostnadsläge

1 213

1 190

1 186

1 158

1 147

1 141

1 148

1 088

1 031

1 010

400

- 81

- 112

- 74

2

- 200

223

91

- 46

32

64
13
18
4
1

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

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

Avslutande delen (120 hp) av civilingenjörs-/arkitektutbildningen ingår för antagna HT 2004 och senare.
E xklusive avgiftsskyldiga studenter.
Antalet 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.
1
2
3

CHALMERS ÅRSBER ÄT TELSE 2021

Design och redaktion: Kommunikationsavdelningen, Chalmers
Grafisk produktion: Dahlbäck/Söderberg
Foto: Henrik Sandsjö: Omslag
Illustration: Yen Strandqvist: 7, 8

103

CHALMERS | SE-412 96 GÖTEBORG | TEL 031-772 1000
chalmers.se

