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Tio år som stiftelsehögskola
som görs. Det tycker jag är mycket viktigt. Stiftelsehögskolans öppenhet och möjligheter har
gjort Chalmers till en än bättre samarbetspartner med näringsliv och samhälle. Resultatet
av en sådan kraftfull samverkan mellan Chalmers, Göteborgs universitetet, Göteborgs stad
och näringslivet har vi sett
påtagligt till exempel på
Lindholmen-området.

I år är det 175 år sedan Chalmers startade tack
vare att direktören vid Ostindiska kompaniet, William Chalmers, testamenterade halva
sin förmögenhet till inrättandet av en industriskola. Jubileet sammanfaller med ännu ett
jubileum: det är tio år sedan Chalmers efter 57
år som statlig högskola övergick till att bli stiftelseägd.
Som nytillträdd ordförande håller jag på att lära mig
Chalmers historia och har
förstått att det senaste decenniet varit mycket intressant.
Som stiftelsehögskola har
Chalmers fått ökade möjligheter i viktiga avseenden.
Vägen dit har varit lång och
inte utan komplikationer,
som dock har kunnat hanteras. Stiftelsekonstruktionen
sjösattes den 1 juli 1994 med
dåvarande rektor Anders
Sjöberg som primus motor
och landshövdingen Kjell A.
Mattsson som säker ordförande. Stiftelsen har
sedan under många år lotsats skickligt under
Sören Mannheimers kloka ordförandeskap.

Ett jubileum är en god anledning att stanna upp och
reflektera kring det som
varit. Vårt reflekterande har
bland annat fått uttryck i
form av denna skrift, som i
korthet beskriver stiftelsens
tillblivelse och de viktigaste
förändringarna som skett.
Jag hoppas skriften ska erbjuda intressant läsning.
Ett jubileum är dock inte någon slutpunkt. Utmaningar
och spännande möjligheter
väntar för stiftelsehögskolan Chalmers. Jag ser
fram mot att få samarbeta med många Chalmersvänner under den fortsatta resan mot
högt ställda mål och förväntningar.

Chalmers har under åren som stiftelsehögskola
förnyats och utvecklats. Med stöd av stiftelsen
har nysatsningar gjorts inom bland annat miljövetenskap, IT och biovetenskap. Det märks
också att innovationssystemet har stärkts och
att ett mer entreprenöriellt synsätt präglar det

Avancez!
Kurt Eliasson

Ordförande i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

-3-

-4-
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Chalmers får större frihet
– Vi hade en större idé, nämligen att
frigöra alla universitet och högskolor och
att med några utvalda gå ett steg längre
och skapa referenshögskolor som en bas
för experiment och därmed skapa större
dynamik. I de konkreta diskussionerna
om teknisk konstruktion av omdaningen
växte ganska snart fram en insikt att
stiftelseformen kunde vara en bra form för
topporganisationen.

I samband med Bologna-universitetets 900årsjubileum 1988 formulerades ett dokument
som kommit att kallas De europeiska
universitetens Magna Charta och som bland
annat anger följande grundläggande principer:
• För att kunna uppfylla omvärldens
behov måste universitetens forskning
och undervisning vara moraliskt
och intellektuellt oberoende av alla
politiska, ideologiska och ekonomiska
maktgrupperingar.
• Undervisningen och forskningen vid
universiteten får inte åtskiljas om
utbildningen skall kunna motsvara
förändrade behov, samhällets krav och
vetenskapliga framsteg.
• Frihet i forskning och utbildning är
universitetens grundläggande livsprincip.

Riktigt så långt gick regeringen inte i sitt
beslut, när den i oktober 1991 bjöd in intresserade högskolor till ett samarbete. Avsikten
var att ge friare former till en högskola samt
till ett stort och ett litet universitet. Chalmers
dåvarande högskoledirektör Folke Hjalmers
minns:
– Chalmers rektor Anders Sjöberg nappade
direkt på regeringens inbjudan. Vi hade ett
gott samarbete med KTH i Stockholm och
Umeå universitet, eftersom vi då trodde att
alla som var intresserade skulle kunna övergå till den friare stiftelseformen. Vi såg oss
alltså inte som konkurrenter, vilket gjorde att
vi tre förvaltningschefer gemensamt kunde
driva frågan om stiftelsekapitalets storlek. Vi ansåg att det måste vara så stort att
verksamheten skulle kunna bedrivas på avkastningen. Det innebar att vi tänkte i termer
av fullständig ekonomisk frikoppling från
staten, vilket bland annat talade för att de
lärosäten som ombildades borde få äga sina
fastigheter.

Formerna för hur dessa friheter bäst ska
åstadkommas och hur den akademiska
världen ska vara organiserad har naturligtvis
varierat under olika tider och från land till
land. I Sverige är det staten som är ansvarig
för verksamheten inom högskoleområdet.
Det är alltså riksdagen och regeringen som
bestämmer vilka regler som gäller och hur
resurserna fördelas.
I början av 1990-talet fick Sverige en borgerlig
regering. I september 1991 gav den i sin
regeringsförklaring uttryck för en strävan
att skapa mera autonoma universitet och
högskolor. Bland annat ville man pröva
förutsättningarna för en övergång till
fristående stiftelser. Den dåvarande utbildningsministern Per Unckel säger om motivet:

När Anders Sjöberg själv beskriver vad som
hände säger han:
– Redan på 1980-talet förde vi diskussioner
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på Chalmers om hur vi kunde höja
kvaliteten i vår verksamhet genom ökad
frihet. Regeringens inbjudan aktualiserade
och intensifierade våra diskussioner.
Diskussionen var först alltför koncentrerad
på organisationsformen. Det var istället när
vi koncentrerade oss på vad vi ville uppnå
som enigheten växte fram.
Diskussionerna utmynnade i att Chalmers
högskolestyrelse enhälligt antog en lista med
de friheter man ville åstadkomma:
• Frihet att bygga upp egna ekonomiska
medel
• Frihet att äga och förvalta sina fastigheter
• Frihet att själv bestämma sin organisation
• Frihet att utveckla sin egen karriär- och
personalstruktur
• Frihet att utveckla sin egen
rekryteringsprocess
Därmed övergick diskussionerna till att handla
om hur man skulle åstadkomma detta. Att
man ville åstadkomma det rådde det ju redan
enighet om. Professor Peter Jagers, ordförande
i fakultetsrådet på Chalmers 1993-2002, berättar om de interna diskussionerna:
– Det uppstod snabbt ett positivt intresse
för regeringens förslag på de teknikorienterade institutionerna. Däremot visade
de naturvetenskapliga institutionerna
tveksamhet. Det blev omfattande
diskussioner, där det låg en lockelse i
utmaningen att själva kunna utforma
verksamheten. Tvekan låg i att inte skapa
dissonanser i systemet, att inte Chalmers
skulle avvika för mycket och gå i otakt med
resten av den svenska högskolevärlden.
Anders Sjöberg gjorde en mycket stor och
hedervärd insats för att lotsa diskussionerna
rätt. Hans personlighet och insats betydde
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mycket för det slutliga resultatet.

till stiftelseformen. Per Unckel minns:
– Det var en hårfin konkurrens mellan två
helt jämbördiga och väl rustade högskolor.
Det var framförallt två argument som
fällde avgörandet. Eftersom ekonomin var
fixerad så skulle kapitalet ge lite större effekt
på Chalmers som var den något mindre
av de två. Sedan fanns en känsla av att
vitaliteten och frigjordheten var något större
i Göteborg.

I december 1992 presenterade regeringen
sitt förslag och förutsättningarna för övergång till stiftelsehögskola. Umeå universitet
hade hoppat av och de kvarstående intresserade högskolorna var: KTH, Chalmers och
högskolan i Jönköping. I mars 1993 beslutade
Chalmers högskolestyrelse att fortsätta att
delta i processen.
På Chalmers hade diskussionerna utmynnat
i en bred uppslutning för att gå vidare. Peter
Jagers minns:
– Inom fakultetsrådet var det en
bred majoritet för en övergång till
stiftelse. Däremot ville fakulteten inte
att verksamheten skulle bedrivas i
aktiebolagsform vilket var Per Unckels idé.
Det fanns farhågor att det skulle leda till för
mycket näringslivstänkande inom akademin.

Under perioden september 1993 till
juni 1994 förbereddes övergången av
utbildningsdepartementet och Chalmers,
bland annat togs ett övergångsavtal och ett
femtonårigt ramavtal fram.
1 juli 1994 sjösattes så Stiftelsehögskolan
Chalmers.

Anders Sjöberg ger sin minnesbild:
– Diskussionerna i Chalmers styrelse var
mycket konstruktiv. Stor vikt lades vid
teknologernas ståndpunkt. De fackliga
organisationerna var först motståndare till
själva organisationsformen, men vi hade en
mycket bra dialog. När väl beslutet var fattat
kom de upp till mig och gratulerade, och
sade ”vi är med på båten”. Ett fint uttryck
för chalmersandan.
I april 1993 presenterades regeringens
proposition Högskolor i stiftelseform och i
september samma år beslutade Chalmers
högskolestyrelse att formellt ansöka om
övergång till stiftelsehögskola för Chalmers
tekniska högskola.
I september 1993 beslutade också regeringen
att välja Chalmers framför KTH för övergång
-7-
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Tidig strävan efter större frihet
Den tidigare utbildningsministern Per Unckels
yttrande, att det ”fanns en känsla av att
vitaliteten och frigjordheten var något större i
Göteborg”, är ett tecken på den vilja till större
frihet som växte fram på Chalmers långt före
det att frågan om stiftelsebildning blev aktuell.
Redan under 1980-talet fördes diskussioner
om hur man skulle kunna minska Chalmers
beroende av det statliga regelverket. Chalmers
dåvarande rektor Sven Olving:
– Allt ledarskap är i grunden individuellt.
Högskoleförordningen är egentligen inte
dålig, men den förhindrar individuellt
ledarskap. För mig var det därför viktigt
att jobba med att frigöra Chalmers från
högskoleförordningen.

Linköping som fick I-utbildningen, medan
statsmakterna sade nej till Chalmers. Det
skulle dröja ett decennium innan Chalmers
fick sin I-linje.
Även med karriärstrukturen försökte
Chalmers hitta egna vägar, till exempel
att en professur kunde återbesättas före
innehavarens pensionering. I mitten av 1980talet började man med individuell lönesättning
för professorerna och vicerektorer var också
något nytt som infördes på Chalmers.
En annan aspekt på Chalmers ”företagskultur”
och klimatet där är den mångåriga och goda
samverkan med näringslivet.
När man ville få mer marknadsfinansierad
forskning, begärde man hos regeringen att
få inrätta en utanför högskolan stående,
ekonomisk enhet (stiftelse) som under affärsmässiga villkor skulle verka för att Chalmers
FoU-kompetens i direktsamverkan kunde
utnyttjas i näringslivet. Det ledde 1986 till
bildandet av Chalmers Industriteknik (CIT)
med professor Holger Bohlin som ordförande.
Tillsammans med den innovationsverksamhet som startades under professor Torkel
Wallmark har det bidragit till den successiva
framväxten av en entreprenöriell kultur på
Chalmers.

Folke Hjalmers, då högskoledirektör, berättar:
– Under Sven Olvings tid som rektor förde
vi ganska aktivt diskussioner om behovet
av att fungera friare, utan detaljerad statlig
styrning. Från Chalmers sida lyfte vi fram
en idé om ”frizoner” för universiteten. Vi
förde även diskussionen via pressen i en
debattartikel med uppmaningen ”Släpp
universiteten fria”.
Ett exempel på den negativa verkan av
detaljstyrningen belyses av införandet av den
nya I-linjen (industriell ekonomi).
Från Chalmers ledning fanns en insikt
och en vilja att som komplement till de
traditionella teknikgrundande vetenskaperna
inrätta en utbildning som var inriktad på
förverkligandet av tekniken. Denna insikt
fanns redan i början av 1970-talet.
Trots att idén kom från Chalmers var det

Chalmers förde även debatten om ökad
frihet med regering och departement. Den
dåvarande utbildningsministern Lena HjelmWallén skrev 1985 till Sven Olving:
”... Som Du känner till har regeringen
initierat en försöksverksamhet med s k
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frikommuner. Jag menar att det skulle vara
intressant att pröva någonting liknande i
högskolan. Jag inbjuder därför Dig och
Din styrelse till ett konstruktivt tänkande
kring möjligheterna att genomföra
försöksverksamhet med ’frizoner’ inom
högskolans samlade regelkomplex ...”
Sven Olvings svar sammanfattade Chalmers
frihetslängtan och annorlunda syn på
styrningsfilosofi:
”... De regler vi har är i stort sett inte
så dåliga. Vi skulle inte handla så värst
annorlunda om inga regler fanns. Men
regler kan inte skapa framgångar, de kan

endast minska riskerna för större misstag.
Ingen verksamhet, som i modern tid arbetar
i internationell konkurrens – och det
gör ju högskolan – kan nå sin maximala
prestationsnivå genom ’management by
regulations’. Ett regelsystem, detaljerat som
vårt, är inte ett verksamt styrsystem. Vad vi
behöver är en helt annan princip, i korthet
uttryckt ’management by objectives’ som
tillämpas i de flesta konkurrensutsatta
verksamheter ...”
Nio år efter det yttrandet fick Chalmers sin
frihet och möjligheten att pröva sin egen
definition av målstyrning.
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Stiftelsehögskolan ifrågasätts
Valet i september 1994 ledde till maktskifte
och en socialdemokratisk regering tillträdde.
Den nye utbildningsministern Carl Tham
delade inte sin företrädares, Per Unckel,
uppfattning om de nya stiftelsehögskolornas
förträfflighet. Genom ett antal propositioner
kom förutsättningarna för stiftelsehögskolan
att förändras i några vikiga avseenden.
Ett grundskott mot den ursprungliga
stiftelsetanken var att Chalmers inte
fick möjlighet att förvärva marken och
byggnaderna på Chalmersområdet i centrala
Göteborg. Just rådigheten över de egna
lokalerna var en central fråga, och en viktig
aspekt med tanke på att Chalmers lokaler
omfattar mer än 200 000 m2. Per Unckel
kommenterar:
– Vi borde ha insett svårigheterna med
fastigheterna. Jag vill minnas att det var
någon gammal surdeg som skulle lösas först.
Det var synd att fastigheterna inte gick med
vid stiftelseövergången.
Det han avser är att Chalmers vid
stiftelsebildningen hade fått en option på att
ta över sina fastigheter. Optionen gällde till
och med 30 juni 1995. Surdegen avsåg marken,
som Göteborgs stad hade skänkt till staten
redan på 1930-talet, men den upplåtelsen
var behäftad med vissa villkor som nu visade
sig olösliga. Tiden gick och när optionen
gick ut begärde Chalmers omförhandling
och förlängning av optionsavtalet, men
regeringen sade nej och drev istället igenom
att fastigheterna överfördes till det statliga
fastighetsbolaget Akademiska Hus.

I januari 1996 ifrågasattes själva
stiftelsebildningen, då företrädare för
utbildningsdepartementet vid ett seminarium
sade att man borde pröva om det var möjligt
att återföra Chalmers och högskolan i
Jönköping till det statliga högskolesystemet.
I en departementspromemoria ville
regeringen ge sig rätt att utan ansökan från
stiftelsen ändra både ändamål och förvaltningsföreskrifter. Promemorian sändes på
remiss, men så gott som alla remissinstanser
var kritiska mot förslaget då det ansågs
strida mot både regeringsformen och
Europakonventionen.
Reaktionerna på förslaget blev starka
på Chalmers, där man jobbade med att
implementera alla förändringar som följde av
stiftelseövergången. Regeringens agerande
skapade bara oro och osäkerhet.
När forskningspropositionen lades fram i
september 1996 hade förslaget begränsats till
att regeringen ville kunna utse och entlediga
ledamöterna i stiftelsens styrelse.
Chalmers stiftelses första styrelse var
helt fri och hade utsetts av en särskild
valförsamling i god akademisk tradition. Nu
bestämde den socialdemokratiska majoriteten
att det var regeringen som i fortsättningen
skulle utse ordföranden och de flesta övriga
styrelseledamöterna i stiftelsens styrelse.
Styrelseordföranden, landshövdingen
Kjell A. Mattsson, och tre övriga styrelseledamöter entledigades och ersattes. Vice
ordföranden Gunnar L. Johansson kvarstod
dock och representerade viktig erfarenhet
och kontinuitet. Den nya styrelsen, med Sören
Mannheimer som ordförande, visade sig
också besitta stor kompetens och integritet,
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viktig för Göteborg. När det kom grus i
maskineriet var vi med och diskuterade med
finansdepartementet för att det hela skulle
gå framåt.

så Chalmers fick snart arbetsro. Samtidigt
hade regeringen fått igenom en av sina viktiga
principer.
Ett visst gnissel uppstod också de första
åren när staten inte skötte regleringen av
momskompensation gentemot Chalmers
på avtalat sätt. Stiftelsehögskolan Chalmers
hade fått löfte om att bli behandlad med
konkurrensneutralitet gentemot de statliga
högskolorna. Att utbildningsdepartementet
höll inne ekonomiska medel störde ordningen.
Även dessa förhandlingar fick dock ett gott
slut. Sören Mannheimer var engagerad och
förhandlade med departementet:
– Vi förde ett resonemang som gick ut på
att Chalmers skulle satsa på ett samarbete
med de regionala högskolorna i Västsverige
och detta resonemang blev en öppning i
diskussionerna med departementet. Isen
bröts och vi kunde förhandla fram en
lösning på de ekonomiska frågorna.
Peter Jagers, ordförande i fakultetsrådet på
Chalmers, kommenterar det stämningsläge
som då rådde mellan högskolan och utbildningsdepartementet:
– Det var en period på 2-3 år då jag
upplever att departementet inte ville
ha med Chalmers ledning att göra.
Fakulteten etablerade dock kontakter med
statssekreteraren Göran Löfdahl och vi
lyckades övertyga departementet om vad vi
på Chalmers ville.
När frågan om fastigheternas överförande
till stiftelsen var aktuell försenades också
byggstarten av 400-miljonersprojektet Mikroelektroniskt centrum, det som idag heter MC2.
Kommunalrådet Göran Johansson:
– Från kommunens sida var vi med och
stödde MC2-satsningen eftersom den var

Just MC2-satsningen blev hösten 1999 ännu
en tvistefråga. Det av regering och riksdag
sedan flera år utlovade årliga hyresbidraget
på 38 mnkr drogs i budgetpropositionen
in utan förvarning och saklig motivering.
Chalmers rektor Jan-Eric Sundgren skrev i
årsredovisningen:
– Effekterna av denna indragning, som
motsvarar ca 10 procent av fakultetsanslaget,
kommer under lång tid att påverka
forskningen vid Chalmers. Framgångsrik
forskning kräver långsiktighet och stabila
planeringsförutsättningar. Detta kan inte
nog understrykas om vi ska ha en chans
att på allvar konkurrera med de mest
framgångsrika universiteten i t.ex. USA.
Idag är Chalmers som stiftelsehögskola
allmänt accepterad. Ett bevis för detta är det
svar som utbildningsminister Thomas Östros
2003 givit till Sören Lindgren, en av de fackliga
företrädarna på Chalmers. En av frågorna
löd: ”Kan man tänka sig att återomvandla
Chalmers till en statlig högskola?” Ett par
viktiga meningar i svaret lyder:
– Chalmers är en stiftelsehögskola som
kännetecknas av hög kvalitet och goda
resultat inom såväl utbildning som
forskning. Jag är dock övertygad om
att Chalmers skulle ha varit en mycket
framgångsrik högskola även om Chalmers
förblivit en statlig högskola.
– Det är positivt att stiftelsehögskolorna
har kunnat integreras så framgångsrikt i
”familjen” och jag ser inte någon anledning
till att försöka riva upp beslutet om
stiftelsehögskolorna.
- 15 -
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Skillnader och likheter
Vad är då skillnaden att vara stiftelsehögskola
jämfört med att vara statlig högskola?
Före stiftelseombildningen styrdes
Chalmers verksamhet av statliga förordningar
och regleringsbrev, gemensamma för alla
svenska universitet och högskolor.
Idag sätts ramarna av privaträttsliga regler,
främst stiftelselagen och aktiebolagslagen,
eftersom Chalmers tekniska högskola nu ägs
av en stiftelse och verksamheten bedrivs i
aktiebolagsform.
Relationen till staten är numera baserad
på avtal istället för på den offentligrättsliga
reglering som gäller för de statliga
universiteten och högskolorna. Det finns
dock en del offentligrättslig lagstiftning som
gäller även som stiftelsehögskola. Dit hör
offentlighetsprincipen, upphandlingsregler,
examinationsrätt och likabehandling av
studenter.
Den privaträttsliga regleringen ger stiftelsehögskolan möjligheter som inte fanns tidigare:
• att ingå avtal som självständig juridisk
person
• att förvärva fastigheter
• att bilda nya associationer, t.ex. dotterbolag
• att själv utforma den interna organisationen
• att själv fastställa tjänstestruktur och
hantera anställningsfrågor
Det är alltså helheten, med en ägarstiftelse
som äger ett aktiebolag i vilket utbildningsoch forskningsverksamheten bedrivs, som
är styrkan i den nya organisationen. Det ger
en fokuserad ägare som kan koncentrera

sig på en verksamhet. Sören Mannheimer,
stiftelsestyrelsens ordförande 1997-2004, säger:
– Stiftelsens huvuduppgift är att vara ägare
till Chalmers tekniska högskola AB. Det
innebär att utöva ägarrollen och vara
bolagsstämma. Det är alltså stiftelsen som
utser högskolebolagets styrelse. Men det är
viktigt att stiftelsen inte går in operativt i
högskolans verksamhet. För den operativa
verksamheten svarar högskolebolagets
styrelse, rektor och högskolans ledning.
Stiftelsen är den yttersta garanten för att
Chalmers fullgör sina åtaganden gentemot staten och andra viktiga intressenter.
Stiftelsekapitalet är den finansiella basen
för stiftelsens uppdrag. Stiftelsen ansvarar
alltså för förvaltningen av stiftelsekapitalet
och verkar för att de ekonomiska resurserna används väl. Inom tillgängliga ramar
kan stiftelsen främja och stimulera Chalmers
utveckling genom särskilda satsningar som
högskolans ledning förslår. Sören Mannheimer:
– De finansiella extramusklerna är en
huvudpoäng som möjliggjort snabbare och
mer kraftfullt agerande.
Han får medhåll av rektor Jan-Eric Sundgren:
– Chalmers satsning på miljösidan har
förutsatt ett fritt rörligt kapital som vi
inte hade som statlig högskola. Chalmers
etablering och expansion på Norra
Älvstranden (Chalmers Lindholmen)
är också ett exempel där stiftelsens
investeringar möjliggjort ett mycket
målinriktat agerande som lett till en snabb
- 17 -
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och positiv utveckling. Bland annat den
unika möjligheten att investera i fastigheter
har utnyttjats i satsningen på Chalmers
Lindholmen.
Möjligheten att bilda dotterbolag har bland
annat tagits tillvara vid bildandet av ITuniversitetet, som Chalmers och Göteborgs
universitet driver tillsammans. Här har man
utnyttjat en frihet som Chalmers har, men som
universitetet saknar.
Beträffande tjänste- och karriärstrukturen
kan Chalmers idag bestämma själv hur den
ska utformas. Chalmers införde 1995 en
egen karriärstruktur som innebar en hel
del förändringar jämfört med det statliga
systemet. Tre år senare förändrades även den
statliga modellen i samma riktning. Göteborgs
universitets tidigare rektor Bo Samuelsson
säger:
– Jag tycker det är spännande med Chalmers
som stiftelsehögskola. En av de friheter
jag tycker man utnyttjat är möjligheten till
snabbare tjänstetillsättning.

Naturligtvis finns det fortfarande stora likheter med de statliga högskolorna. Även om
Chalmers är en stiftelsehögskola som bedrivs
i aktiebolagsform är det viktigt att påpeka att
Chalmers i grunden är och förblir en akademi.
Chalmers omfattas därmed helt och fullt av
principen om forskningens frihet så som den
formuleras i universitetens Magna Charta
och i högskolelagen. Stiftelsehögskolan
Chalmers är alltså en del av det nationella
universitetssystemet och samverkar aktivt i
såväl nationella som regionala universitetssammanslutningar.
Chalmers har valt att ansluta sig till
den nationellt samordnade antagningen av
studenter som sker genom Verket för högskoleservice.
Chalmers är också frivilligt ansluten
medlem i Statens arbetsgivarverk.
Chalmers är i avtal med staten underkastad
samma kvalitetsgranskning som de statliga
högskolorna och har också avtal med staten
om formerna för uppföljning av verksamheten.
Chalmers verksamhet är liksom de statliga
högskolorna underkastad Riksrevisionens
granskning.
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Stiftelsekapitalet
Vid stiftelsebildningen fick högskolan med
sig ett stiftelsekapital på 1,6 miljarder kronor.
Det är en i och för sig stor summa, men
man disponerade den inte fritt i sin helhet. I
villkoren för stiftelseövergången bestämdes
bland annat att nära 400 mnkr skulle avsättas
till att trygga pensioner för de anställda.

Göran Johansson säger:
– Chalmers är viktigt, inte bara för Göteborg
utan för regionen, ... ja, för hela landet. När
det gäller de här fastighetsaffärerna så har
vår utgångspunkt varit, att det Chalmers
tycker är bra, det är bra även för kommunen
och då stödjer vi.

Stiftelsen har under 1990-talet kunnat dra
nytta av den kraftiga börsuppgång som rådde
under flera år. Det har inneburit att inte
mindre än 2 miljarder kronor har kunnat
avsättas för ägaråtaganden och särskilda
satsningar under de tio första åren som
stiftelsehögskola.
”Det är inte utan att mina rektorskollegor
på andra lärosäten sneglat på Chalmers med
viss avund”, berättar Chalmers rektor Jan-Eric
Sundgren. Stiftelsens ordförande 1997-2004,
Sören Mannheimer, kommenterar:
– Stiftelsekapitalet på 1,6 miljarder växte
under börsrallyt till mer än det dubbla, vilket
lade ett tryck på stiftelsens styrelse att göra
något. Jag är glad att stiftelsen frigjorde så
pass mycket kapital under de glada börsåren
på 90-talet. Det är ansenliga belopp, som
möjliggjort ett antal strategiska satsningar
som nog annars inte hade kommit till stånd.

Dessutom bidrog stiftelsen med 65 miljoner
kronor till Chalmers nya kårhus, som i
övrigt finansierades med gåvomedel via
en insamlingskampanj riktad till alumner,
d.v.s. tidigare chalmersstudenter. När
insamlingskampanjen startade gick stiftelsen
ut med ett löfte om att bidra med lika mycket
som kampanjen i sig drog in. Resultatet har
blivit ett mycket fint kårhus som bl.a. belönats
med det prestigefyllda Kasper Sahlinpriset.

Trots att fastigheterna inte gick med vid
stiftelseövergången, så har Chalmers med
stiftelsemedlen kunnat investera flera hundra
miljoner kronor i fastigheter som när man
köpte det forna Vasa sjukhusområdet och när
man byggt upp och expanderat verksamheten
på Lindholmen. I båda fallen har affärerna
skett i intimt samarbete med Göteborgs
kommun. Kommunalstyrelsens ordförande

Rutinerna för stiftelsens satsningar har ändrats
en hel del under resans gång. Det fanns ingen
erfarenhet att bygga på från början. Sören
Mannheimer förklarar:
– Från början tog vi in förslag på satsningsområden direkt från verksamheten. Det
ledde till en jättekatalog som inte var
hanterlig för stiftelsens styrelse, och vilket
nog ledde till några mindre lyckade
satsningar. Därför uppdrog vi åt högskolans
ledning att bereda frågan och prioritera ett
fåtal stora strategiska områden. Det har till
exempel lett till de mycket målmedvetna
satsningarna på miljöområdet och bioteknik.
Grundläggande för stiftelsens satsningar
är att de inte skall vara driftsanslag eller
avse ändamål för vilka reguljär finansiering
finns. Idén är att stiftelsesatsningarna
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skall medverka till att driva på Chalmers
utveckling på ett målinriktat sätt. Satsningarna
är därför tidsbegränsade och görs i
huvudsak för att starta upp nya intressanta
verksamheter och för att bidra till kvalitet
och förnyelse i högskolans verksamhet.
Stiftelsestyrelsens förste vice ordförande,
Volvo-direktören Gunnar L. Johansson,
bidrog liksom sina efterträdare – Sture Allén
och Lennart Jeansson – på ett avgörande
sätt till den framgångrika hanteringen av
finansieringsfrågorna. De satsningar stiftelsen
gjort under de tio första åren är i huvudsak:
• Miljövetenskap; en satsning som syftar
till att ge Chalmers en internationell
tätposition inom området uthållig
samhällsutveckling. Sju professorer har
anställts inom miljöprogrammet, som
bedrivs i nära samarbete med Göteborgs
universitet. Den internationella positionen
bekräftas och utvecklas genom Chalmers
aktiva deltagande i Alliance for Global
Sustainability (AGS)
• Biovetenskap; en satsning som syftar
till att i samverkan med Göteborgs
universitet bygga upp och utveckla
biovetenskaplig forskning och utbildning
där förutsättningar finns för internationell
frontlinjeforskning. Satsningen täcker fyra
huvudområden: bioinformatik, bioimaging,
molekylär bioteknik och biofysikalisk kemi.
• Informationsteknik; en satsning som syftar
till att inom IT-området stärka forskning
och utbildning med ett systemfokus
avseende såväl ingenjörs- som civilingenjörsutbildningar samt satsning på ITuniversitetet i samverkan med Göteborgs
universitet.
• Mikroteknologi; en satsning som syftar till
att säkerställa verksamhet av högsta klass
inom mikro- och nanoteknologi. Insatsen
inkluderar att i avvaktan på strategiskt
hållbar finansieringslösning överbrygga
den brist i finansieringen som uppstod
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när staten drog undan förutskickat årligt
basbidrag om 38 mnkr till anläggningen för
mikroteknologi, MC2.
• Riktade satsningar i projektform syftande
till att utveckla befintlig verksamhet eller
implementera nya strategier.
• Samverkanssatsningar, som syftar till
att högskolans resultat ska komma hela
samhället till godo. Exempel är utveckling
av samverkan med de mindre och
medelstora högskolorna i Västsverige samt
en satsning på etablerandet av Universeum
i Göteborg.
Den kraftiga rekylen på börserna i början
på 2000-talet har även påverkat Chalmers
stiftelses eget kapital. Det har självklart lett
till en djup diskussion i stiftelsens styrelse
och en omprövning av rutinerna för kapitalförvaltningen.
Efter analys har kapitalplaceringspolicyn
modifierats och en ny professionell upphandling har gjorts av förvaltningsuppdragen.
Placeringsverksamheten utförs idag av
sammanlagt nio utvalda kapitalförvaltare,
fyra med svenska aktiemandat, tre med
svenska ränte- och obligationsmandat och
två förvaltare med globala aktiefondsmandat.
Sören Mannheimer kommenterar:
– Det innebär att stiftelsen blivit försiktigare
och satsar mindre i aktier och mer i penningmarknadsinstrument än tidigare.
Vi har också velat öka riskspridningen.
Samtidigt gör vi en nödvändig anpassning
av ambitionsnivån och skapar en uthålligare
bidragsförmåga.
Detta kan jämföras med de överväganden
som gjordes inför stiftelseövergången 1994.
Chalmers tidigare rektor, Anders Sjöberg:
– I de diskussioner om den nya organisationen som vi då förde, pratade vi egentligen
aldrig om pengar, även om vi jämförde

med andra stiftelser och bedömde att
avkastningen från Chalmers stiftelse kanske
kunde bli 25 mnkr per år. Nej, friheten
och möjligheterna att själva kunna styra
Chalmers utveckling var det som helt
dominerade diskussionen. Vi var överens
om grundbulten: att Chalmers skulle vara en
akademi som skulle bedriva verksamheten i
aktiebolagsform.
Under de goda åren har stiftelsens förnyelsesatsningar kunnat finansieras genom
avkastningen på kapitalet. För att inte
äventyra huvudsatsningarna under förluståren
2001 och 2002 har stiftelsen finansierat
satsningarna dessa år med fritt eget kapital
istället för med avkastning.
Summerar man de första tio åren som stiftelse
så är stiftelsekapitalet i stort sett intakt,
samtidigt som stiftelsen kunna stötta Chalmers
verksamhet med 2 miljarder kronor fördelade
enligt följande:
Ägaråtaganden
Förnyelsesatsningar
Samverkansuppgiften
Totalt

575 mnkr
1 283 mnkr
204 mnkr
2 062 mnkr

På en fråga om vad Chalmers stiftelse är bra
för svarar den forne Chalmersrektorn (197489) Sven Olving:
– Redan på min tid hade vi funderingar
på alternativa organisationsformer för
Chalmers och studerade bl.a. hur de gör i
USA. Vi fann att aktiebolagsformen, som
Chalmers valt, lägger grunden för en sund
organisation. För att få en oberoende ägare
av aktiebolaget var valet av en stiftelse
naturlig och logisk. Det är glädjande att
Chalmers stiftelse har fått en så kompetent
styrelse. Att den har ekonomiska resurser
som kan smörja systemet kan inte vara fel.
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Relationsskapande ”fundraising”
– Vi presenterade Chalmers och vicerektorn
Lena Torell höll ett mycket bra anförande
om doktoranderna på högskolan. Efter
presentationen frågade Sören Gyll, som då
var Volvos verkställande direktör, rakt på
sak vad det handlade om. Det var bara för
mig att svara lika rakt tillbaka: ”Vi vill ha
50 miljoner kronor till Chalmers”. Och det
fick vi.

I USA är det vanligt att högre lärosäten
skapar relationer med sin omvärld och
stärker sin ekonomi genom insamlingskampanjer, s.k. fundraising, där man riktar
sig till företag och enskilda personer som på
något sätt har en koppling till lärosätet. Det
var naturligt att undersöka om modellen
med insamlingskampanj även kunde vara
tillämpligt i Sverige och på Chalmers.
Uppdraget att undersöka detta gav
stiftelsen till ett engelskt konsultbolag,
som gjorde en analys bland annat baserad
på en mängd intervjuer. Även om det i
Sverige inte fanns någon tradition på privata
insamlingskampanjer inom utbildningssfären
var resultaten av undersökningen sådana, att
stiftelsens styrelse beslutade att Chalmers
skulle inleda en fundraising-kampanj. För att
leda arbetet behövdes ett namn med stark
förankring i näringslivet. Man fastnade för den
tidigare Volvo-direktören Håkan Frisinger,
själv gammal chalmerist med examen från
Maskinsektionen 1951. Han var dessutom
hedersdoktor vid Chalmers sedan 1988.
Efter en viss betänketid tackade han ja till
ordförandeskapet i insamlingskommittén.

Det gjorde det lättare för Håkan Frisinger och
insamlingskommittén att jobba vidare.
Nästa stora bit i pusslet var att närma sig
rederibolaget Stena. Håkan Frisinger berättar:
– Jag pratade med Sten-Allan Olsson på
Stena och han kunde tänka sig att bolaget
skulle finansiera en professur under en
period på fem år. Vi ville få ut mer och
jobbade vidare. Det ledde så småningom
fram till en idé om ett innovationscentrum
i Stenas namn. Sten A Olssons stiftelse för
forskning och kultur donerade 50 mnkr till
innovationscentret och pengarna användes
bland annat till att bygga om Holtermanska
på norra delen av Chalmers-området för
ändamålet.

Insamlingsmålet sattes till 240 miljoner kronor
och det gällde att få fart på kampanjen genom
att attrahera något stort företag som kunde
bidra med ett större belopp. Med sin gedigna
bakgrund i det Göteborgs-baserade Volvo var
det naturligt för Håkan Frisinger att börja där.
Dessutom fanns redan en lång tradition av
samverkan i olika forskningsprojekt mellan
Volvo och Chalmers. Ett möte med Volvos
verkställande ledning kom till stånd. Håkan
Frisinger minns:

Andra stora bidragsgivare var Ericsson med
25 mnkr och SKF som satsade mer än 10
mnkr på forskning inom kvalitetsområdet.
Att få företag att satsa pengar i byggnader var
annars svårt. Det fanns dock ett behov av att
bygga till kårhuset. För att lösa finansieringen
gjordes en särskild insamlingskampanj riktad
till alumer, d.v.s. gamla chalmerister. Där åtog
sig Chalmers stiftelse att stärka kampanjen
genom att bidra med lika mycket pengar som
alumnerna donerade.
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För att ytterligare stärka högskolans kontakter
med alumnerna inrättades en tjänst som
alumnisekreterare och olika aktiviteter för att
stärka banden med de gamla chalmeristerna
inleddes, bl.a. i samverkan med Chalmersska
Ingenjörsföreningen.
Allt detta innebar att Chalmers blev mer
utåtriktat och mer synligt i näringsliv och
samhälle. Håkan Frisinger sammanfattar några
intryck:
– Chalmers anseende har nog vuxit sedan
högskolan blev stiftelse. Själva omdaningen
till stiftelse tror jag har varit en injektion,
både internt på Chalmers där förändringen
givit ny framtidstro och i näringslivet där
den nya ägarformen givit Chalmers en
särprägel. En insamlingskampanj hade
kanske inte varit omöjlig som statlig

högskola, men det faktum att Chalmers
var fri från staten har gjort det lättare att
förklara syftet med fundraising-kampanjen
och att få företagen intresserade att bidra till
högskolans verksamhet.
Företagens motivation till att bidra har alltså
grundats på en vetskap att deras donationer
eller stöd till forskningen verkligen har
gått till avsett ändamål och inte gått till att
täcka något stort statligt svart hål. Trots det
var kampanjarbetet inte alla gånger så lätt.
Rektorn Anders Sjöberg, Håkan Frisinger
och hans kollegor i insamlingskampanjen fick
jobba hårt och lägga ned mycket tid. Men
kampanjen blev mycket framgångsrik. Det
ursprungliga målet på 240 mnkr höjdes under
arbetets gång till 300 mnkr och det slutliga
resultatet blev 340 mnkr.
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Större frihet i samverkan
– Det är ovanligt att två rektorer från olika
lärosäten går fram med samma budskap,
som Chalmers rektor Jan-Eric Sundgren och
jag exempelvis gjorde i Bryssel. Det förvånar
och imponerar. Och det ger oss en stor tyngd
i debatten.
Det säger Bo Samuelsson, rektor för Göteborgs universitet (GU) 1997-2003. Han talar
varmt om universitetets och Chalmers goda
samarbete, som är av gammalt datum. Många
institutioner har byggts upp gemensamt,
från klassiska områden som fysik, kemi och
matematik, till mer sentida discipliner som
miljö samt data och IT.
Samverkan är ibland så nära, att det råder
förvirring om vad som är universitetet och vad
som är Chalmers, både hos utomstående och
hos dem som arbetar på institutionerna. Bo
Samuelsson:
– Ibland känns det som om GUs naturvetenskapliga fakultet hamnar i skuggan av
Chalmers mycket starka varumärke. Men
det viktiga med samarbetet, som gått framåt
mycket under mina rektorsår, är att vi
gemensamt kan stärka Göteborg bättre än
om vi agerar var för sig.
Han får medhåll av Jan-Eric Sundgren:
– Vårt goda samarbete med Göteborgs
universitet är viktigt eftersom det skapa
en större kritisk massa. Det är nödvändigt
eftersom vi idag konkurrerar på en
internationell arena.
De båda rektorerna träffas regelbundet
för gemensamma diskussioner. De har en
överenskommelse om att informera om

varandras lärosäten. Det har till och med
hänt att de hoppat in för varandra eller lånat
varandras tal.
En som sett hur samarbetet mellan
GU och Chalmers intensifierats med åren
är kommunstyrelsens ordförande Göran
Johansson:
– Samarbetet mellan Chalmers och Göteborgs universitet är viktigt för Göteborg. Jag
tycker att man har fått en öppnare attityd
och att man idag jobbar mer fördomsfritt
med att bygga nätverk – mycket mer
gränsöverskridande än för 20 år sedan.
Säkert spelar varvskrisen och den mer
generella omdaningen av Göteborg från
industristad till kunskapssamhälle en stor
roll i attitydförändringarna. Där har GU
och Chalmers haft nyckelroller. Likaså att
Göteborg som andrastad ofta fått kämpa lite
extra med lite mindre resurser. Bo Samuelsson:
– Det finns en stark samverkanskultur i
Göteborg och vi kan se flera exempel i
nutid där den burit frukt, t.ex. tillkomsten
av vetenskapscentret Universeum och
utvecklingen av Lindholmen där akademi,
politiker, kommun och näringsliv samverkat
mycket bra för att skapa ett cluster för
logistik, säkerhet och telematik.
Både vad gäller Universeum och Lindholmen
har Chalmers stiftelse bidragit i satsningarna
på ett sätt som varit omöjligt som statlig
högskola.
Bo Samuelsson pekar också på Chalmers
roll i det västsvenska universitetssamarbetet,
som han själv var med och startade och vars
förste ordförande han var. Här gick Chalmers
- 29 -

lokaliserad till Lindholmen Science Park.
Utbildningarna har ett för landet unikt högt
söktryck och har tillkommit med ekonomiskt
stöd bl.a. av Chalmers stiftelse. Bo Samuelsson:
– Vi är lite avundsjuka på Chalmers frihet.
IT-universitetet hade kunnat vara ett
gemensamt bolag, men högskoleförordningen hindrar GU från att bilda bolag. Det
är dags att förnya högskoleförordningen
och kanske öppnas nya möjligheter i den
proposition utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros lagt om tillägg till
myndighetslagstiftningen som ska medge
experimentverksamhet med utvärdering.

stiftelse under två år in med en särskild
satsning på 60 mnkr, vilket stärkte samarbetet.
När efterträdare på ordförandeposten skulle
utses och man ville ha en ”opartisk” person
föll valet på förre chalmersrektorn Anders
Sjöberg. Bo Samuelsson:
– Jag tycker Chalmers har blivit öppnare
och mer av lagspelare, inte minst genom det
västsvenska universitetssamarbetet. Sedan är
ju Chalmers spännande. Jag har alltid känt
mig välkommen och har kunnat testa nya
idéer där. Men framförallt är personkemin
viktig i all samverkan. Här har både Anders
Sjöberg och Jan-Eric Sundgren spelat en
stor roll.

Det finns även exempel på internationella
samarbeten. Jan-Eric Sundgren:
– Chalmers 2001 nybildade institut för
tillämpad matematik inom industrin, tillsammans med det välrenommerade tyska
Fraunhofersällskapet, har varit lättare att
genomföra tack vare att Chalmers är en
stiftelsehögskola.

Miljösatsningen som Chalmers gjort och
bildandet av Göteborgs miljövetenskapliga
centrum tillsammans med Göteborgs universitet har lett till att Göteborg idag har 40 %
av landets verksamhet inom sustainablilityområdet (miljöforskning med inriktning
på en hållbar samhällsutveckling). Det är
därför ingen slump att konferensen Learning
to change our world i maj 2004 förlades till
Göteborg, där omkring 350 utvalda deltagare
från mer än 60 länder samlades för att
diskutera utbildning inom området hållbar
utveckling. Initiativtagare var statsminister
Göran Persson och konferensen organiserades
av regeringens kommitté för utbildning för
hållbar utveckling med GU och Chalmers som
medarrangörer.

Chalmers samverkan med näringslivet är också
mångårigt och omfattande. Det sker på många
nivåer, allt från examensarbeten och andra
avhandlingar, tekniska råd och information för
stora och små företag till forskningssamverkan,
innovationsverksamhet och teknikparker.
Finansiering sker ofta med medel från
näringslivet, men även med offentliga medel,
bidrag från EU och olika stiftelser för
samverkansprojekt eller industriinriktade
vetenskapliga konferenser. Även Chalmers
stiftelse har de tio gångna åren bidragit med
särskilda satsningar.

Ett nytt viktigt samverkansprojekt mellan GU
och Chalmers de senaste åren är uppbyggnaden av IT-universitetet i Göteborg, som
syftar till att få en kraftsamlande helhet och
mötesplats för all IT-fokuserad forskning
och utbildning. Verksamheten är en
experimentplattform för samverkan mellan
akademi, näringsliv och samhälle och är främst

En effektiv samverkan mellan högskola och
näringsliv är de nationella kompetenscentra
som till största delen finansieras av NUTEK
och de företag som deltar. Dessa centra har
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visat att man kan kombinera hög vetenskaplig
kvalitet med näringslivsrelevans.

Exempel på utländska universitet som
Chalmers har nära samarbete med:

Stiftelsens tidigare ordförande Sören
Mannheimer sammanfattar den externa
samverkan:
– Jag upplever att Chalmers idag har en
god förankring i Göteborgs-regionen.
Men Chalmers är mer än så, det är en
angelägenhet för hela Sverige.

• California Institute of Technology, USA
• Ecole Polytechnique, Frankrike
• ETH Zürich, Schweiz
• Fudan University, Kina
• Georgia Institute of Technology, USA
• Hong Kong University of Science and
Technology, Singapore

Göran Johansson går ännu längre:
– Idag är konkurrensen global. Chalmers
konkurrerar inte bara med KTH. De är bara
en i mängden. Nu ser vi på USA och Asien,
och Chalmers samverkar med universitet
där. Jag tror att Chalmers har en avgörande
roll i Göteborgs framtida konkurrenskraft,
där öppenhet, gränsöverskridande och att
tänka i nya banor är nyckelord.

• Imperial College, Storbritannien
• Massachusetts Institute of Technology, USA
• Nanyang Technological University,
Singapore
• National Chiao Tung University, Taiwan
• National University of Singapore, Singapore
• Politecnico di Milano, Italien
• RWTH Aachen, Tyskland
• Shanghai University, Kina
• Tech de Monterrey, Mexico
• Tokyo Institute of Technology, Japan
• TU Delft, Nederländerna
• Università Commerciale Luigi Bocconi,
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Mikrofluidalt chip för mixning och hantering av vätskor
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Riktad rekrytering
Som stiftelsehögskola har Chalmers större
frihet i sättet att rekrytera och hämmas inte av
det tidigare överklagandesystemet.
Rekrytering kan idag göras snabbare
och riktas mer direkt. Därmed underlättas
satsningar på utvalda forskningsområden. Ett
exempel på detta är rekryteringen av Owe
Orwar, som blev professor i biofysikalisk kemi
i september 2000.
Owe Orwar doktorerade vid Göteborgs
universitet (GU) 1994 och var sedan postdoc
vid Stanford universitetet till 1996, då
han fick en tjänst som forskarassistent vid
Naturvetenskapliga Forskningsrådet. Samma
år utnämndes han till docent vid GU och
året därpå fick han en forskarassistenttjänst
finansierad av Vetenskapsrådet. Han
kommenterar:
– Det var även externa anslag, bl.a. från
Stiftelsen för Stategisk Forskning (SSF)
och amerikanska National Institutes of
Health. Det var inte så mycket pengar, men
det gav en kvalitetsstämpel. Jag fick också
mycket stöd från GU så vi kunde vara
en förhållandevis stor forskningsgrupp.
Forskningsmässigt gick det bra och jag fick
uppmärksamhet.
Han fick flera utmärkelser och forskningsbidrag: 1997 fick han Junior Individual
Grant av SSF och Hoffman-LaRoche Young
Investigator Award. År 2000 utsågs han av
Kungliga Vetenskapsakademien till Research
Fellow och 2001 tilldelades han INGVARpriset av SSF.

Hans arbete uppmärksammades även av
Chalmers, som erbjöd en professur. Owe
Orwar berättar:
– Jag fick flera anbud, men bestämde mig
tidigt för Chalmers. Genom stiftelsen kunde
Chalmers erbjuda ett paket som innebar en
särskild satsning. Det innebar att Chalmers
hade det bästa av de svenska erbjudande jag
fick. Jag hade nog valt Chalmers ändå på
grund av den starka infrastrukturen inom
mitt forskningsområde, där bl.a. MC2 är
intressant. Dessutom finns på Chalmers
mycket framstående forskargrupper inom
fysik och kemi som är viktiga för min
forskning. Jag kan nämna namn som Bengt
Nordén, Björn Åkerman, Bo Albinsson,
Zoran Konkoli, Bengt Kasemo, Johan
Bergenholtz och Julie Gold. Inom mitt
område uppfattar jag omgivningen på
Chalmers som bland de bästa i världen.
Märker han då av Chalmers friheter som
stiftelsehögskola? Owe Orwar:
– Jag tror att besluten på Chalmers är
snabbare och smidigare, men vet egentligen
inte. Jag upplever att Chalmers har en
annan dynamik och bättre effektivitet än
mycket av det jag sett tidigare. Jag tror
dock att organisationen för rekrytering
kan förbättras. Men samtidigt har min
forskargrupp externa medel för vissa
strategiska satsningar, så jag ser ljust på
framtiden.
Han är lite av tusenkonstnär. Först tog han sig
an utbildningsorganisationen och såg snabbt
till att knyta duktiga doktorander till sig. Tio
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Interferometerbild av stjärnan U Camelopardalis
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Tredimensionella nätverk av nanotuber och behållare i mjuka material

stycken har disputerat på fyra år. Sedan har
han varit med om att starta ett par bolag som
jobbar med nya läkemedel baserade på hans
forskningsresultat:
• Cellectricon AB med cirka 40 anställda och
med 8 av världens 10 största läkemedelsbolag som kunder
• Nanoxis AB som är ett nystartat
bionanoteknologibolag.
Det handlar om ny mikronanoteknologi som
effektiviserar och skapar nya möjligheter inom
läkemedelsutvecklingen. Själv säger han:
– Jag ser en viktig roll för mig att ta
fram nya produkter och att skydda dem
genom patent. Jämför vi med USA så
är patentintäkter mycket viktigare för
universiteten där. Vi borde kunna göra mer
på Chalmers för att även högskolan ska få
reveny av lyckad forskning.
Owe Orwar fortsätter att vara framgångsrik:
2003 tilldelades han Pittsburgh Conference
Achievement Award för sina enastående resultat i skapandet av analyssystem i nanoskala
och deras tillämpning på vetenskapliga
problem inom bioanalytisk och biofysisk kemi.
2003 erhöll han ett Rotchild-Magent-pris från
Curieinstitutet i Paris och 2004 fick han Göran

Gustafssonpriset i kemi samt Kemistsamfundets
Norblad-Ekstrand-medalj för sin forskning
inom system med enstaka molekyler som
byggstenar.
Om framtiden säger han:
– Det ser väldigt positivt ut. Jag tror att det
kommer att hända mycket inom ett par år
med nya landvinningar och synergier inom
teknik och biologiområdena. Utveckling
av smarta mätinstrument med upplösning
på ett fåtal nanometer kommer att öka
förståelsen för komplexa biologiska förlopp
på en detaljnivå som aldrig tidigare varit
möjlig. Detta kommer i sin tur till exempel
leda till utveckling av bättre läkemedel
och nya smarta implantat. Biomimetiska
material och nanoteknik kommer att spela
viktiga roller för utveckling av avancerad
vardagsteknik. Datorer baserade på
biologiska och molekylära komponenter
kommer att kunna utföra komplexa
uppgifter inom till exempel mönster och
bildanalys. Vi kommer att få instrument
som kan bygga och analysera en enda
molekyl i taget. Dessutom så tror jag att
Göteborg kan bli ett centrum för tillväxt av
nanoteknikbolag, speciellt för bolag som
utvecklar produkter baserade på avancerad
nanobioteknologi.
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Akustiklabb med mätdocka

Att skapa framtidens företag
Ett av de områden som Chalmers jobbat med
att utveckla är det som lite kryptiskt kallas
”tredje uppgiften”. De första två uppgifterna
är utbildning och forskning, medan den tredje
avser att högskolan ska bidra till att resultaten
kommer samhället till del. Det handlar
naturligtvis om att sprida ren information om
forskningsrön, men fokus har mer och mer
inriktats på att utveckla formerna för hur
forskningsresultat ska kunna kommersialiseras
och bli grogrund för morgondagens storföretag
som kan skapa sysselsättning och inkomster till
landet.
På sid 25 har beskrivits hur Sten A Olsson som
en del i Chalmers stiftelses fundraising-kampanj satsade 50 mnkr i det som blivit Stena
Innovationscenter på Chalmers. Bakom den
donationen ligger en känsla för Göteborgs
långa tradition som handelsstad. En förutsättning för handeln är nya idéer och nya
produkter. Stenas beslut att stödja Chalmers
bottnar i denna insikt och det är därför man
bidrar till just utvecklingen av Chalmers innovationsverksamhet.
En av dem som tog initiativ till och verkade för
att Sten A Olssons donation skulle komma till
stånd var Sören Sjölander, professor i innovationsteknik:
– Chalmers har länge varit intresserat av att
industriellt nyttiggöra rön från högskolan.
Det började egentligen redan med Chalmers
förste rektor, Carl Palmstedt, som själv hade
ett förflutet som företagare i kemibranschen
och hade ett brinnande vetenskapligt
intresse, införde vetenskapen och parade den
med den praktiska utbildning som skolan

då bedrev. Ett stort steg för att strukturera
den här verksamheten togs 1983, då Torkel
Wallmark som blev professor i elektronfysik
på Chalmers redan tjugo år tidigare, fick
en personlig professur i innovationsteknik.
Han gjorde en stor pionjärinsats och
lyckades skapa stor uppmärksamhet kring
groddföretagen från Chalmers.
Sedan 1990-talet har verksamheten utvecklats
genom många initiativ för att bygga upp ett
heltäckande innovationssystem:
• Finansiering av nya företag sker i olika
skeden dels genom samarbeten med
olika externa aktörer, dels genom att
Chalmers via det helägda dotterbolaget
Chalmersinvest investerar i nya företag
som baserar sin verksamhet på rön från
högskolans forskning. I mitten på 1990talet grundade Chalmers tillsammans med
bl.a. Volvo och Bure InnovationsKapital,
som sedan vuxit till ett av Sveriges
ledande riskkapitalbolag som investerar i
högteknologiföretag.
• Chalmers Innovation är idag en s k
företagsinkubator som finns både på
Stena Center och vid Lindholmen Science
Park; sedan starten 1999 har 53 företag
och projekt verkat inom Chalmers
Innovation och har attraherat 646 mnkr i
privat riskkapital och 67 mnkr i offentlig
finansiering. Dessa utvecklingsbolag
omsätter 110 mnkr i årstakt, har 76 patent
och sysselsätter över 230 personer.
• 1997 startades Chalmers Entreprenörsskola
– en sistaårs-utbildning där studenterna
får arbeta med att kommersialisera en idé
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– Där har man mycket större resurser,
kanske 5-10 gånger mer än här, och
en annan organisation med särskild
inriktning på forskningsuniversitet och
utbildningsuniversitet. Det är en utmaning
för oss i Europa, där vi har gamla stela
system och saknar clusterbildningar som
kan skapa dynamik. Jag menar inte att
vi ska inrikta forskningen bara på det
patenterbara, men vi måste patentera
och utveckla det som går att patentera.
Här har Chalmers varit föregångare med
kurser i entreprenörskap och ett utvecklat
innovationssystem.

och driva riktiga innovationsprojekt med
målet att bilda bolag när året är slut. De
119 studenter som gått utbildningen sedan
starten har varit huvudansvariga för att
starta 23 företag med nära 100 anställda
och en årsomsättning år 2003 på 56 mnkr.
• Inom både Chalmers Innovation och
Entreprenörsskolan finns förinkubatorer
som arbetar med affärsutveckling i mycket
tidiga skeden.
• Chalmers Industriteknik (CIT) är en
stiftelse som agerar gränssnitt mellan
Chalmers och företag som vill nyttja
högskolans spetskompetens.

Innovationssystemet bidrar till att Chalmers
hänger med längre i utvecklingsprocessen för
nya forskningsrön och det ger möjligheter till
ökad samverkan med näringslivet.

Chalmers förre rektor Anders Sjöberg:
– En förutsättning för ett bra innovationssystem är kapital. Där har Chalmers fått
en bättre situation efter övergången till
stiftelsehögskola.
Innovationskraft är en viktig aspekt som lyfts
fram i Chalmers visions- och strategidokument.
Rektor Jan-Eric Sundgren kommenterar i
högskolans årsredovisning:
– Framgångar i både Venture Cup och
Innovation Cup visar konkret att konceptet
som Chalmers driver är riktigt.
Förre rektorn för Göteborgs universitet
Bo Samuelsson jämför med amerikanska
universitet:
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Sören Sjölander:
– Även om mycket hänt inom innovationsverksamheten på Chalmers sedan högskolan
blev stiftelse, så bör framhållas att mycket
var på gång redan tidigare. Men jag tror att
det hade varit svårare att få Stena att ställa
upp med sin stora donation om Chalmers
inte varit stiftelse. Tillkomsten av Stena
Center har varit en injektion och har skapat
en plattform för innovationsverksamheten
och groddföretagen vid Chalmers. Nu gäller
det för Chalmers att dra den fulla nyttan av
att vara stiftelsehögskola.

Rektor har ordet
När jag accepterade jobbet som rektor för
Chalmers så var ett av skälen att Chalmers var
en stiftelsehögskola. Det var något nytt. Något
som jag upplevde som spännande. Något som
var utmanande och innebar nya möjligheter.
När jag idag blickar tillbaka kan jag nog
tycka att det var lite trögt i starten. Men det är
inte så konstigt, eftersom det
handlade om stora förändringar som det inte fanns någon
vana att hantera.
Idag konstaterar jag att
det är en fördel att driva en
verksamhet som har en fokuserad ägare som bryr sig.
Stiftelsen har under åren gjort
stora satsningar för att stärka
Chalmers verksamhet. Ett
exempel på en sådan satsning
är miljöområdet, där stiftelsen satsat 100 mnkr över en
7-8 årsperiod, vilket skapar
ny intressant forskning och
utbildning för ett uthålligt
samhälle. Den satsningen har förutsatt fritt
rörligt kapital och hade inte varit lika enkel
att genomföra på det snabba sätt som skett om
Chalmers varit statlig högskola. Satsningen
på miljöområdet är idag välkänd även internationellt och har blivit ett av våra tydliga
profilområden.
Det är glädjande att stiftelsehögskolan
Chalmers idag är starkt förankrad – naturligtvis i Göteborg och Västra Götaland, men även
i samhället och näringslivet i stort. Jag upplever att stiftelseformen har bidragit till att
stärka Chalmers position. Chalmers har idag

ett gott anseende och de vi samverkar med är
positiva till de enkla och raka spelregler som
stiftelseformen möjliggör. Det finns flera exempel på att samarbeten underlättats, t.ex.
IT-universitetet tillsammans med Göteborgs
universitet och det gemensamma institutet
för industrimatematik med tyska Fraunhofer.
Jag är även övertygad om
att den snabba och starka
utvecklingen på Lindholmen hade varit omöjlig om
Chalmers förblivit statlig
högskola.
Per Unckel var
utbildningsminister när stiftelsereformen sjösattes. I en
intervju har han på frågan
om hur Chalmers lyckats
med övergången till stiftelsehögskola sagt:
– Chalmers har nog gjort
mer än vad vi förväntade
oss. Min uppfattning är att
det skett en attitydförändring
där, från myndighet till mer av fri entreprenör.
Det är ett gott betyg som vi på Chalmers har
all anledning att vara stolta över. Låt oss med
den grunden jobba vidare på det omfattande
förändringsarbete som ligger framför oss för
att göra Chalmers till en än mer framstående
teknisk högskola.
Avancez!
Jan-Eric Sundgren
Rektor
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