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Morgondagens ingenjörer
och ingenjörsutbildning
– pilar in i framtiden
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Chalmersska Ingenjörsföreningen firar 110 år

C

halmersska Ingenjörsföreningen grundades i Göteborg den 2 mars 1907.
Göteborg och Sverige såg mycket annorlunda ut då jämfört med idag. Den industriella utvecklingen hade precis startat i Sverige och
samma år startade SKF samt året innan startade
det moderna Götaverken. Mycket av vår förenings historia finns dokumenterad i den skrift
som gjordes till vårt 100-årsjubileum 2007 med
namnet Gemenskap och Karriär
Vid detta jubileum genomfördes också ett
framtidsinriktat seminarium, som handlade om
Ingenjörsyrket i framtiden. Titeln var Pilar in i
framtiden.

Arbetsgruppen bestämde också tidigt att seminariet skulle dokumenteras i en skrift till vilken
Chalmers stiftelse vänligen har ställt medel till
förfogande för att förverkliga.
Skriften skulle släppas och visas på vår lokal
avdelning Stockholms 100-årsjubileum, som varar under 3 dagar i Stockholm 12-14 maj.

För dryga två år sedan tog Björn O Albrektson

Med Avancez hälsningar
Jan-Olof Ohlsson, E80
Ordförande, Chalmersska Ingenjörsföreningen,
grundad 1907

M 69 initiativet att kontakta Folke Hjalmers,
F64, som genomförde seminariet 2007, för
att utröna om det var möjligt att genomföra
ett nytt och lite större seminarium till vår förenings 110-årsjubileum. Idén fördes fram till
föreningens styrelse och en arbetsgrupp bestående av Folke Hjalmers (sammankallande),
Björn O. Albrektson, Claes Niklasson, Sandra
Siby och Birgitta Tideström Dahllöf fick då i
uppdrag att genomföra ett sådant seminarium
under jubileumsåret 2017.
Efter dryga 2 års förberedelser så genomfördes detta Jubileumsseminarium, Morgondagens ingenjörer och ingenjörsutbildning – Pilar
in i framtiden, på självaste födelsedagen, nämligen den 2 mars 2017 i RunAn med efter
följande födelsedagsmingel med bubbel och
tårta i Volvofoajen med jazzmusik från hyllan
också!
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Jag vill å Chalmersska Ingenjörsföreningens vägnar tacka alla föredragshållare, moderatorer,
arrangörer, medhjälpare, åhörare och vänner,
som gjorde detta Jubileumsseminarium till ett
härligt och värdigt firande av vår 110 års födelsedag.
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Inledning: Morgondagens ingenjörer
och ingenjörsutbildning – Pilar in i framtiden

I

ngenjörer har ett särskilt ansvar för framtidsfrågor för att de sitter inne med relevant kunskap och för att de innehar ledande positioner inom utbildning, näringsliv eller
offentlig förvaltning. De har därmed inflytande att påverka. En ytterligare viktig faktor är
att ingenjörerna är tränade i en metodik att angripa problem och har därtill en kopplad mental och professionell inställning att allt går att
lösa! Givet att nödvändiga resurser finns! Att
lösa problem blir allt viktigare i den globaliserade värld vi lever i och med de stora framtida
utmaningarna vi ställs inför.
Seminariet 2006

Chalmersska Ingenjörsföreningen genomförde den 13 december 2006 inför sitt 100-årsjubileum ett framtidsseminarium om Morgondagens ingenjörer och ingenjörsutbildning – Pilar
in i framtiden. Seminariet har sammanfattats i
boken Gemenskap och Karriär. Många konkreta slutsatser drogs då men seminariets kanske
viktigaste slutsats var att vi inte passivt ska slå
oss till ro och se framtiden som förutbestämd
utan istället söka efter möjliga och önskvärda
framtida tillstånd och tillsammans fokusera
och bidra till att utveckla och förverkliga dessa.
Sedan januari 2015 har dessa tankegångar varit ledande i arbetet.
Jubileumsseminarium 2017

För att genomföra seminariet tillsatte föreningen en arbetsgrupp bestående av Folke
4

Hjalmers (sammankallande), F64, Björn
O. Albrektson, M69, Claes Niklasson, F81,
Sandra Siby, Z10 och Birgitta Tideström

Dahllöf, F84
För att säkerställa att vi nu tio år efter första
seminariet hade de rätta frågeställningarna
identifierade arbetsgruppen 15 chalmerister/
alumner inom industri, handel och akademi,
som vi använde som referens och intervjuobjekt. Vi stämde av med dessa chalmerister ett
antal viktiga frågor som vi listade genom intervjuer och vi fick tillbaka synnerligen värdefulla
kommentarer och förslag på andra frågor. Vi
tackar er alla för ert bidrag!
Internt arbete i arbetsgruppen med formulering av frågor och s k undertexter ägnades
mycket tid och omsorg. Vi ville träffa måltavlan så nära mitten som möjligt!
Samtidigt ägnades oerhört stor omsorg och
tid åt att finna de föredragshållare, som skulle
ta sig an de olika rubrikerna vi hade bestämt
oss för! Det intresse och den välvillighet, som
alla visade var oerhört stimulerande, intressant och framåtriktat.
Resultatet blev gott. Affischerna på sid 2
och 35 visar den samlade bilden av seminariet
och alla föredragshållare.
Vi hade turen att själva datumet för jubileumsseminariet blev i verkligheten den faktiska födelsedagen den 2 mars.
Jubileumsskiften

Denna skrift ska försöka att återge de huvud-

Folke Hjalmers, F64, och Björn O Albrektson, M69.

sakliga budskap och tankar som våra föredragshållare var generösa att dela med sig av.
Dessutom ta tillvara de frågor och panelsamtal
som också avslutade hela seminariet.
Efter själva seminariet följde så födelsedagsfirandet 110 år med bubbel, wraps, tårta
och jazzmusik.
Du ser själv på de olika bilderna i denna
skrift att det var ett härligt jubileumsseminarium med många glada chalmerister med gäster.
Vi anlitade ett chalmeristiskt Start up-bolag, Touch&Tell, som mätte vad alla ni deltagare tyckte. Seminariet fick högsta betyg!
Vi hoppas denna skrift ska ge en liten inblick i
vad som föregick på Chalmers tekniska högskola och i RunAn och Volvofoajen den 2 mars

Bild: Peter Birgerstam

2017 då Chalmersska Ingenjörsföreningen
fyllde 110 år.
Arbetet med skriften har inneburit medverkande från många chalmerister som vi vill tacka.
Till sist ett mycket stort tack till alla föredragshållarna, chalmerister, gamla och unga,
ingen nämnd och ingen glömd, som bistått
oss i detta projekt. Tack alla ni som kom till
RunAn och lyssnade och deltog i firandet. Det
hade aldrig fungerat utan det goda samarbetet
och chalmersandan.
Avancez!
Göteborg i maj 2017
Björn O. Albrektson, M69
Folke Hjalmers, F64
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Chalmersska Ingenjörsföreningen 1907-2017

F

öreningsliv och kamratföreningar har
varit en del av Chalmers ända sedan

Teknologföreningen C.S. startade 1864.
Sverige var ju i union med Norge under åren
1814-1905. Under denna tid var det många
norrmän som läste på Chalmers, då Chalmers
var det närmaste tekniska institutet.
Vårt förnämsta varumärke, tofsmössan, kom
till 1878 och tofsen markerar just det stora
norska elevdeltagandet på Chalmers under
1800-talet. Tofsmössan var och är en skolmössa och inte en examensmössa, som många av
dagens chalmerister tycks tro!
Chalmersandan som vi alla talar om kom
till under denna epok och ligger till grund för
att vi chalmerister bl a har en fantastisk Studentkår och en unik alumnförening, som heter Chalmersska Ingenjörsföreningen eller, på
engelska, Chalmers Alumni Association.
Sverige och Göteborg såg mycket annorlunda ut vid sekelskiftet 1900. Industrialismen var i
sin början. Vi hade telefon, telegraf och ångmaskin. Det var vanligt att individer samlades i olika
föreningar för att driva någon angelägen fråga.
Så tillkom Tekniska Samfundet 1882, Kontoristföreningen 1892, Göteborgs Idrottsförening
1902, Riksidrottsförbundet 1903, Chalmers
Studentkår 1904, Sjöräddningssällskapet 1907
och även Majblomman, som vi chalmerister har
i själva tofsen kom till detta år 1907.
I denna värld i Göteborg samlades 87 chalmerister på Erik Dahlbergsgatan 3 (Hantverkshuset, 3 kvarter västerut från dåvarande
Chalmersska Institutet på Storgatan) den 2
mars 1907 för att starta Chalmersska Ingenjörsföreningen.
Stadgarna

Varje förening ska ha ett ändamål och syfte.
Våra kamrater var mycket förutseende. Föreningen skulle vara en kamratförening bestående
av examinerade chalmerister från Chalmers
6

högre avdelning. Ett huvudsyfte var Platsoch praktikbyrån som kom att bli Sveriges
första privata arbetsförmedling. Chalmerister
skulle skaffa eller förmedla arbete åt andra
chalmerister varsomhelst i Sveriges avlånga
land. Chalmersska Ingenjörsföreningen hade
ganska snart egna ombud i varje större stad i
Sverige som bevakade arbetsmarknaden lokalt
och försökte på alla sätt få chalmersingenjörer
anställda. Detta var också vägen till uppbyggnaden av föreningens många lokalavdelningar.
Grundläggande har i alla år varit den kamratliga sammanslutningen mellan ingenjörer
av alla åldrar och inkluderade även icke examinerade chalmerister = teknologer att verka för:
Att främja och till diskussion framlägga gemensamma intressen och angelägenheter
Att med upplysning biträda såväl platssökande föreningsmedlemmar som industriidkare och andra arbetsgivare att finna lämpliga
ingenjörer (läs chalmersingenjörer!)
Genom åren har vidare bland stadgarna
tillkommit:
Att verka för diskussion och gemenskap
mellan ännu inte examinerade chalmerister
och
examinerade
chalmerister.
Att verka för och
stödja bildandet av
lokalavdelningar.
Att utge katalog
över samtliga examinerade chalmerister.
Våra grundare
för 110 år sedan
var verkligen
förutseende. Stadgarna
och målen håller än!
Föreningens verksamhet 1907 - 2007

Mycket av utvecklingen de första 100 åren

skrev vi om i boken Gemenskap & Karriär, som
utkom i samband med Chalmersska Ingen
jörsföreningens 100-årsfirande under tre dagar i Göteborg (se referenslistan).
I denna finns ett inledande avsnitt: Inblick
i föreningens liv, som ger en bra överblick över
de frågor och engagemang som varit och är
föreningens driv- och livskraft. (Se tidslinjen
med viktiga händelser i skriften)
Gustaf Dalén

Chalmers förste nobelpristagare Gustaf Dalén
har varit ett föredöme för föreningens (och
Chalmers) utveckling. Denna skrift ges ut när
Lokalavdelning Stockholm firar 100 år. Det var
just nämnde Gustaf Dalén (chalmersexamen
1896) som tog initiativet 3 mars 1917 att bilda
Stockholmsavdelningen och som var dess ordförande i 14 år. Gustaf Dalén var ett levande bevis på chalmersandan och den kamratskap som
fanns och finns i Chalmersska Ingenjörsföreningen. Gustaf Dalén öppnade företaget AGAs
anställningsdörrar för chalmersingenjörer, som
önskade praktik eller anställning .
Medlemsutvecklingen

Första året 1907 fanns det 187 medlemmar.
Detta växte till 600 vid 20-talets början och
dryga 1 000 när Chalmers blev statlig teknisk
högskola 1937. Sedan gick det undan. 1950
drygt 2 500 för att 1985 vara över 11 500. Vid
90-årsjubileet år 1997 var siffran 13 500 och
där är den i stort även idag 20 år senare. Att
vara betalande medlem i en förening i dagens
Sverige är ingen självklarhet. Chalmersska
Ingenjörsföreningens utmaning är att få fler
av världens 57 000 examinerade chalmerister
idag att deltaga i och nyttja kamratföreningen.
De senaste 10 åren

Sedan förra stora jubileet, som firades med en
stor bankett på Svenska Mässan i Göteborg,

har Chalmersska Ingenjörsföreningen fortsatt
att verka och utvecklas.
Stadgarna är i princip desamma med den
stora skillnaden att ursprunget med medlemmar
enbart från den högre avdelningen eller civilingenjörsutbildningen (efter 1937) nu har ändrats
så att alla och envar som tar examen på eller vid
Chalmers är berättigade att vara med och samtliga välkomnas med öppna armar av Chalmersska
Ingenjörsföreningen
2007 bildades en ny lokalavdelning i Väst och
en i Shanghai, Kina.
2017 just innan pressläggning av denna skrift
bildades så lokalavdelningen i Hongkong som
den 17:e lokalavdelningen i Chalmersska Ingenjörsföreningens stora internationella familj.
Chalmersska Ingenjörsföreningen kan se på
de första 110 åren som händelserika och dynamiska. Föreningen och dess stadgar har verkligen
stått tiden an. Moderna hjälpmedel såsom internet, sociala medier, YouTube mm har inte bara
blivit en utmaning utan ett hjälpmedel för föreningen att verka i dagens digitala värld.
Nästa 110 år

De 187 medlemmarna 1907 har vuxit till 13 500
idag. Chalmers tekniska högskola har vuxit från
Föreståndare (Palmqvist) 2 lärare, 1 vaktmästare
och 5 ordinarie och 5 extraelever till en internationell högskola med nära 350 professorer och
12 000 studenter varav 900 internationella per år.
Chalmeristernas valspråk Avancez (ärvt
direkt från vår grundare William Chalmers)
kommer säkerligen att gälla lika mycket nästa
110 år. Kamratskapet som våra grundare ansåg
det centrala 1907 är en av de viktigaste pelarna
i föreningen och i Chalmersvärlden. Alla talar
om uthållighet! Kamratskapet i Chalmersska
Ingenjörsföreningen är uthålligt!
Chalmersandan består och lever vidare!
AVANCEZ!
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Rune Andersson, V68

Bild: Peter Birgerstam

Utbildningens betydelse för samhället
och individens utveckling i framtiden

U

lf Gustavsson, E62 introducerade
Rune Andersson, V68, till den stora
åhörarskaran i RunAn-salen i Chalmers Kårhus i Göteborg med frågan varför
han var så passionerad över utbildning och
utbildningsfrågor. Rune, som kommer från en
bondemiljö i Blekinge, insåg tidigt i livet att
vägen framåt går via utbildning. Tillsammans
med tre kamrater från gymnasiet i Karlshamn
gjorde slumpen att de alla tre hamnade på
Chalmers tekniska högskola i Göteborg och
sektionen för Väg & Vatten. Rune erkände att
han knappast kunde läsa ritningar, men som
tur var fanns byggnadsjuridik och byggnadsekonomi som var desto intressantare!
8

Med denna sin egen bakgrund förklarade Rune
att Chalmers borde byggas med möjlighet till
successivt genomtänkta val. Inte som i hans
eget fall, där man valde linje innan men ens
börjat på Chalmers.
Chalmers har Tekniskt basår vilket är en
strålande inrättning för de studenter som
inte riktigt tillägnat sig all matematik under
gymnasieåren. Den ger

Rune Andersson
i tre punkter:
• Successiva inriktade val under utbildningen
• Grundläggande färdigheter i ekonomi
• Chalmers landets näringslivshögskola?

grundförutsättningen som behövs för att klara
Chalmers och ha en bra motivation redan från
början.
Kanske bör alla olika utbildningsprogram ha
samma grundläggande utbildning de första 3-4
terminerna. Därefter kan ett första val komma.
Valen bör vara rationella och yrkesinriktade.
Efter ytterligare några terminer kan nästa
val komma som hela tiden ligger i linje med
teknologens intresse och därmed håller motivationen på topp!
Inslag av ekonomi: Vidare bör utbildningen

innehålla grundläggande inslag av ekonomi.
Detta är ju det språk som alla använder när det
gäller näringsliv och affärer med mera.
Rune menade att det inte är konstigt att det
är ekonomerna som numera alltmer hävdar sig
i toppen av företagen. Det är helt avgörande
att kunna förstå det ekonomiska språket och ta
till sig den ekonomiska informationen. Ingenjörerna skulle bli mycket bättre om de kunde
lite grundläggande ekonomi.
Han menade också att ingenjörerna borde
kunna konkurrera med ekonomerna på ekonomernas egen planhalva.

Motivation: Rune underströk flera gånger be-

tydelsen av motivation hos teknologerna. Utbildningen på Chalmers är lång och krävande,
vilket den ska vara, men allt går så mycket lättare om teknologen har valt ämnen och inriktning som studenten själv gillar! Successiva val
kan definitivt vara ett sätt att öka detta!
Att lära sig affärslivets språk, ekonomi, är
ytterligare en del av motivationen, då det är
enklare att förstå och hänga med när ekonomiska termer används. Ekonomi består ju till
mycket stor del av matematik, vilket chalmeristerna är mycket bra på.

Rune avslutade med ett framtidsförslag: Varför inte göra Chalmers till Sveriges ledande
näringslivshögskola?

Studenten reflekterar

Rune talade om vikten av
successiva val inom
ingenjörsutbildningarna.
Den förberedande
utbildningen Tekniskt basår
ger många en andra chans
att ta sig in på Chalmers
utbildningar. Huvudbudskapet
var: bygg med successiva val! Alla ska till
en början tillförskaffa sig gemensamma
grundläggande kunskaper såsom matematik/
fysik/kemi/grundläggande ekonomi under
3-4 terminer vilket blandas med gästföreläsare och information rörande vidare
inriktning på studierna, därefter kan man
välja linje. Därefter bör ännu ett successivt
val göras för att nå specialisering inom ett
visst ämne, exempelvis logistik m fl. Fördelar:
Motivationen och förståelsen för det viktiga
ekonomiska språket ökar. Detta skulle innebära att Chalmers skulle ha möjlighet att bli
den främsta näringslivshögskolan i Sverige.
Gustav Markström, Industriell ekonomi

Fakta | Rune Andersson

• Rune Andersson, V68, är
styrelseordförande och
grundare av familjens
företagskoncern Mellby
Gård AB, som äger o/e är
delägare i ett tjugotal företag i Sverige och internationellt. Företagen verkar inom allt
från tillverkningsindustri, detaljhandel till
utbildningssektorn.
Axplock ur karriären:
• 1967 Ordförande Chalmers Studentkår.
• 1968 Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad
• Divisions-VD/Ordförande Electrolux AB
• VD/Ordförande Trelleborg AB
• 1990 Gustaf Dalénmedaljör
• 2015 Näringslivsmedalj/Kungliga
Patriotiska Sällskapet
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Chalmers i dag och i morgon
ur ett internationellt perspektiv

V

eronika Aspvall, som vår andra moderator, introducerade Chalmers rektor
Stefan Bengtsson, F85 och frågade om
vad Stefan upplevde vara den största insatsen
som rektor i Malmö: ”Att stärka kvaliteten på alla
fronter och att Malmö högskola blir universitet”
Stefan Bengtsson inledde med en översikt
över Chalmers utveckling och Chalmers vision för Chalmers för en hållbar framtid
“The goal is to develop technical solutions
that are needed to create a sustainable future”
En snabb genomgång gjordes av Chalmers ut-

bildningsprogram. Chalmers utbildning är i
världsklass och 96 procent av de examinerade
får arbete inom ett år. Frågan om att den tidigare så viktiga praktiken tagits bort väcktes
efter Runes föredrag och Stefan nämnde att
ett antal viktiga initiativ var på gång, bl a med
praktik hos Volvo Cars i Shanghai.
Allt fler internationella studenter söker
sig till Chalmers Mastersprogram. Nu är över
30 procent av studenterna på de allt igenom
engelska Mastersprogrammen från utlandet.
Många kommer från Indien och Kina. Ansökningstrycket ökar från länderna utanför
Europa och Chalmers är tillbaka till nivån före
införande av avgifter för dessa grupper.
Stefan Bengtsson betonade den internationella och europeiska trenden med fokus på globala och samhälleliga problem. Den internationella konkurrensen ökar inom alla områden

Stefan Bengtsson
i tre punkter:
• Internationell hård konkurrens
• Breddning av rekryteringsunderlaget
inkl. Asien och Afrika
• ”Marknadsföra” Chalmers Extra mer

10

Stefan Bengtsson, F85, rektor

Bild: Peter Birgerstam

Konkurrensen från många lärosäten både inom

och utanför Europa ökar starkt och universitetskartan ritas om.
• 
Massiv uppbyggnad av högre utbildning
och forskning sker främst i Asien, men även
Afrika, Mellanöstern och Latinamerika är
på gång
• Forskningsuniversitet i väst expanderar internationellt genom etableringar, samarbeten och nätverk
• Regionala och internationella samarbeten
utanför västvärlden ökar

Studenten reflekterar

Konkurrensen från många lärosäten typ Chalmers
både i Europa och resten av världen ökar starkt.
Bild: PricewaterhouseCoopers LLP

Stefan Bengtsson tittade sedan framåt och pekade bl a ut följande fokusområden
• CDIO Conceive Design Implement Operate bl a Challenge Lab/CLab
• Chalmers School of Entrepreneurship – integrated learning for all
• Sports Technology
• MOOCs (Massive Open Online Courses)
• Chalmers Extra
Särskilt uppehöll han sig vid satsningarna på
MOOCs som är en framgång. Fyra MOOCs
startade under hösten och fyra nu under våren.
Chalmers Extra är en särskild satsning som har
gjorts för att lyfta fram Chalmers specifika erbjudanden bl a ett rikt student- och föreningsliv –
att engagera sig i Chalmers Studentkår som ger
bra erfarenheter.

Sports Technology

Bild: Jonas Stenström

Stefan lyfter fram Chalmers
vision om en hållbar framtid
vilket är kärnan i budskapet. Chalmers har ett ökat
söktryck från internationella studenter. Chalmers
är högt rankad på flera
listor och bäst är Chalmers på
företagssamarbete där Chalmers tar en sjätte
plats i världen! Han vänder även ett vädjande
ord mot publiken om den rådande brist på
studentbostäder.
Stefan jobbar för en utbildning i världsklass. Stefan förespråkar även att alla bör få
entreprenöriella erfarenheter och gynna
företagande. Här promotar han Chalmers
Extra, det vill säga den verksamhet som
bedrivs av studenter vid sidan av studierna
i form av föreningar och kårbolag.
Chalmers är stolta över sina MOOCs
(Massive Open Online Courses).
Oscar Johansson, Maskinteknik

Fakta | Stefan Bengtsson
• Stefan Bengtsson, F85, är
rektor och VD för Chalmers
tekniska högskola. Professor i fasta tillståndets
elektronik. Forskningsfält
är mikro- och nanoelektronik, särskilt kiselbaserade
material och komponenter.

Axplock ur karriären:
• 1985 Civilingenjör Teknisk fysik
• 1992 Tekn dr på MC2. Mikroteknologi &
Nanovetenskap
• 2000 Gästprofessor, Institute National
Polytechnique, Grenoble
• 2002 Professor Chalmers, Fasta tillståndets elektronik
• 2007 Prorektor Chalmers
• 2009 vVD, Chalmers
• 2011 Rektor för Högskolan i Malmö
• 2015 Rektor för Chalmers



11

Malin Persson, I90.

Bild: Peter Birgerstam

Vilka krav ställer morgondagens samhälle
och näringsliv på ingenjören?

M

alin Persson, I90, inledde med att
tala om Chalmers historia och reflekterade över utvecklingen och
förändringen sedan hennes pappa Alvar E57
gick på Chalmers. De foton Malin visade berättade ju ganska mycket! Förändringarna pågår hela tiden och det är viktig att anpassa sig
för att attrahera studenter.
Idag har Chalmers Bolognamodellen med 3 + 2

år varav de senaste är Master och så gott som
alla på engelska. Vilket naturligtvis attraherar
internationella studenter.
Samhällsutvecklingen drivs ju till mycket stor del av tekniker och ingenjörer. Därför
förväntar man sig utifrån att chalmeristen
kan sätta saker in i ett större sammanhang!
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Att ingenjören kan se det oväntade, det internationella! Detta betyder att Chalmers tidigt
måste leta lösningar till de stora samhälls
utmaningarna!
Det är viktig att Chalmers ligger i framkant. På forskarsidan har man kommit riktigt
långt men inte alltid på utbildningssidan!

Malin Persson
i tre punkter:
• Nära samverkan med industri och nya
företag
• Mer fokus på grundutbildningen,
bredden
• Vem väljer Chalmers om 10 år?

Framgångsrika företag bygger på ingredienserna:

Studenten reflekterar

Malin påpekade hur viktigt det är att inte bara

Fakta | Malin Persson

• Talangförsörjning
• Förändringsvilja
• Förtroendekapital
• Kundrelationer
Detta är vad näringsliv och samhälle behöver. Chalmers måste våga utmana företagen.
Mod att utmana det redan sagda. Tillsammans
måste vi skapa attraktivitet så att den internationella kompetensen som kommer till Chalmers stannar kvar i Sverige.
Striden om talanger och kompetenser följer ingen konjunkturkurva. Den pågår ständigt
och den intensifieras. Företagen och Chalmers
måste samarbeta mera.
Det är viktigt att bygga vidare på industrisamverkan. Alla de stora sammanhangen
finns här. Dialogen måste finnas och vara nära.
Vidare behöver kontakterna mellan parterna
vara”täta”. En ständig pågående process som
går allt fortare!
prata med de etablerade stora företagen utan
att komma de unga och nya nära. Här sker ju
det mesta av utvecklingen. Viktigt att Chalmers har nära dialog med dessa då de driver
mycket av den utveckling och framtid som
komma skall. Studenterna på Chalmers medverkar i allra högsta grad i denna utveckling.
Frågan om anställningsbarhet eller entreprenör tog Malin upp. Chalmers satsar nu på
Chalmers Ventures och att alla ska få en dos
entreprenörskap med sig från sina chalmersstudier. Detta är bra men mer behövs.

Malin avslutade med att tydliggöra vem/vilka det

är som avgör Chalmers framtid? Dagens tioåringar kommer att göra sina val kommande
år. De är kreativa, nyfikna, kravställande och
öppna. Det gäller att kunna attrahera dessa
ungdomar i framtiden!

Malin talade om Chalmers
historia. Hon menar att
Chalmers sedan en lång
tid tillbaka varit i framkant.
Byggstenar för ett framgångsrikt företagande beror
på tre faktorer; talangen,
förtroende och kundrelationer.
Chalmers kan utmana företagen genom att få
ingenjörsstudenterna att utmana det breda
sagda. Viktigt är även att få de internationella masterstudenterna som kommer till
Chalmers att sedan stanna och jobba i
Sverige efter examen. Chalmers bör också ha
en fortsatt tät dialog med näringslivet, inte
minst med entreprenörer! Slutligen menar
hon att tanke bör läggas på vem som ska
attraheras till Chalmers – dagens unga, barn.
Och… det är teknologen som väljer skola,
inte tvärt om.
Gustav Markström, Industriell ekonomi

• Malin Persson, I 90, arbetar
sedan 2013 i egna företaget Accuracy AB med
styrelseuppdrag i Sverige
och internationellt, bland
annat i Getinge Group, Mobile Climate Controle, Kongsberg Becker Industral Coating, Universeum
AB, Hexpol AB, Konecranes och Ruter
Dam. Starkt engagerad i frågan om ungas
intresse och lärande inom matematik och
naturvetenskap samt i mångfaldsfrågor.
Axplock ur karriären:
• 1989 Studentordf I-sektionen, Chalmers
• 1990 Civilingenjör Industriell ekonomi
• vVD Volvo Logistics (Business & Logistics
Development)
• vVD AB Volvo (Corporate & Business
Strategy)
• 2007 – 2011 VD Volvo Technology
• 2011 Engagerar sig i Venture Cup
• 2012 VD Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola
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Bert-Inge Hogsved, F67.

Bild: Peter Birgerstam

Digitalisering – tekniksprång
– möjligheter och hot

B

ert-Inge Hogsved, F67, började med att
berätta att regeringen givit ett uppdrag
till ”Digitaliseringskommissionen”. Avsikten var att på olika sätt se till att Sverige skulle
bli bäst i denna digitaliserade världen! Året var
2012.
Den första rapporten som kom 2014 blev
lång och ganska obegriplig även för datafolket.
Sammanfattningsvis skrevs följande:
Universiteten ska följa och analysera utvecklingen ... samt föreslå åtgärder för hur digital
kompetens kan vidareutveckla verksamheterna ...
Att digitaliseringen är viktig
Hogia. Grunden för Bert-Inges intresse i diga-

taliseringen började med att han var kassör i
Chalmers Cortegekommitté på 60-talet. Då
gjordes all bokföring för hand med papper och
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penna. 14 år senare skaffade han sin första dator och utvecklade digital bokföring i sitt företag Hogia, som i dag har över 500 anställda.
Tekniksprång. Bert-Inge beskrev olika skeenden
och de olika tekniksprång som betytt en hel
del för utvecklingen och visade flera exempel
på hur dessa språng använts i utvecklingen av
Hogia.
Digitaliseringen har skett med olika tekniksprång inom IT-branchen de senaste 50
åren:

Bert Inge Hogsved
i tre punkter:
• Digitaliseringen har pågått i 50 år
• Digitaliseringen erbjuder många möjligheter och många hot
• MOOCs kan bli en allvarlig konkurrent

• Persondator
• Nätverk
• Mobil datakommunikation
• GPS-positionering
• Internet- Global kommunikation
• Molnet
• Internet of Things
• MOOC = Massive Open Online Course
Bert-Inge konstaterade allt att detta innebär både möjligheter och hot. Hoten kan sammanfattas med företag som inte längre finns
till exempel Facit och Motorola. Andra hot
kan vara robotiseringen som kan reducera arbetstillfällen.
Bert-Inge berättade ”Sagan om Internet” och
om ”Digitaliseringskommissionen” och dess
slutbetänkande. Denna rapport kom den 15
december 2016 och kan sammanfattas med
följande ord.
• Organisation
• Strategi
• Ledarskap
• Kompetens
Vi åhörare får nog själva skapa vår uppfattning om denna kommision.
Slutkommentaren blev Bert-Inges oro
över Chalmers framtid i konkurrens medMOOC-världen. Denna bestod år 2016 av
minst 700 universitet med ca 6 900 kurser och
58 miljoner studenter.
Frågan är om universiteten försvinner
och ersätts av Google University, vilket blev
Bert-Inges slutord. Många av oss deltagare
hickade nog till.

Studenten reflekterar

Bert-Inge tog hjälp av digitaliseringskommissionen för att
konkretisera vad digitalisering innebär för framtidens utbildning. Trots att
kommissionen identifierat
att det borde finnas förståelse för digitaliseringens roll i
alla utbildningsprogram har utvecklingen på
den fronten gått långsamt. Vidare identifierades ett antal hot och möjligheter med
digitalisering, där det mest välkända är vad
som kommer hända på arbetsmarknaden. Likheter med andra tekniksprång så som persondatorer och internet beskrevs. Utvecklingen
inom MOOC:s går mycket snabbare i världen
än vad den gör i Sverige och världens befolkning står inför en kommersiell situation som
är omtumlande. Beslut måste tas i frågor så
som vilket sorts utveckling man vill se, och
varför och vilka man bör samarbeta med.
Hanna Sundström, Maskinteknik

Fakta | Bert-Inge Hogsved
• Bert-Inge Hogsved, F67,
grundare och VD för Hogia i
Stenungsund. Hogia-gruppen har idag drygt 600
medarbetare i Norden och
Storbritannien. Utvecklar
affärssystem, löne-/HR-
programvaror och transportlösningar

Axplock ur karriären:
• 1967 Civilingenjör Teknisk fysik
• 1978 Köpte en dator till hustrun Åsas redovisningsföretag och tog fram en programvara som flyttade hustruns bokförning in i
datavärlden.
• 1980 Startar Hogia AB hemma i källaren.
• 2000 Gustaf Dalénmedaljör.
• 2007 H.M. Konungens medalj, för sina insatser som entreprenör och företagsledare.
• 2008 Chalmersmedaljen.

Från Bert-Inge Hogsveds bildspel.
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P Welander
Paul Welander, M83, Volvocars.

Bild: Peter Birgerstam

Varför bör utbildningarna i ökad utsträckning
verklighetsanknytas?

P

aul Welander, M83, inledde med att beskriva dagens höga förändringstakt som
ställer helt nya krav på all personal. Ett
exempel på hög förändringstakt är hur stadsbilden dramatiskt förändrats i Shanghai under
de senaste 25 åren!
Det betyder att utbildningen måste bli mer
verklighetsanknyten så att de nya ingenjörerna
snabbare gör nytta på företagen.

Volvo Cars är beroende av Chalmers: Volvo Cars

har stort beroende av Chalmers tekniska högskola som den största kunskapsrekryteringsbasen. Det förväntas att Chalmers ligger långt
framme så att Göteborg med stolthet fortsatt
är en av endast fyra städer i världen som klarar
hela processen av utveckling och tillverkning

16

av bilar i premiumsegmentet.
”Time to market” är viktigt. Volvo Cars behöver rekrytera färdiga medarbetare som kan gå
in i verksamheten direkt! Volvo har inte tid att
utbilda men kan utveckla personal så att man
uppnår ökad snabbhet, kapabilitet, konkurrensförmåga och förståelse.

Paul Welander
i tre punkter:
• Färdiga medarbetare vid examen från
Chalmers!
• Mera praktik, verklighetsanknutna
examensjobb, företagsbesök m m
• Träning i mjuka värden: samverkan,
presentationsteknik mm

Volvo Cars erbjuder: Volvo kan erbjuda on-the-

job training och goda karriärmöjligheter globalt med spännande och utvecklande innehåll.
Volvo kräver personal med helhetssyn, driv,
förståelse för vad ett arbete är, teknikintresse,
spetskompetens och, sist men inte minst, samverkansförmåga.
Utbildningen ska öka studenternas verklighetsanknytning med projektarbete i fokus,
inte bara för ökad förmåga i problemlösning
utan framförallt samverkan i grupp.

Viktigt med praktik och examensjobb. Volvo Cars
hjälper till: Vidare är det viktigt med praktik

arbete, realistiska examensjobb, positiv attityd,
träning i presentationsteknik och självinsikt.
Vad Volvo Cars kan bidra med är mentorskap,
praktikplatser, examensjobb, kombinationstjänster för industridoktorander, utveckling av
kurser och program samt stärka rekryteringsbasen via GTC.
Volvo Cars upplever en mycket spännande framtid tillsammans med ingenjörer från
Chalmers!
Viktigt är att vi tillsammans arbetar inte
bara med de tekniska kompetenserna och
färdigheterna utan även de mjuka såsom samverkan, teambuilding mm. En högre grad av
verklighetsanknytning kan lösa detta!

Studenten reflekterar

Paul talade om att samhället
förändras och att Volvo Cars
är beroende av Chalmers
och dess studenter för att
ligga i framkant. Chalmers
är Volvo Cars största rekryteringsbas! De behöver ingenjörer som är förändringsbenägna och
har mer än bara teoretisk kunskap. Ingenjörs
studenterna bör utveckla en verklighets
anknytning och förståelse för hur det är att
arbeta. Volvo vill alltså ha dessa egenskaper
färdigutvecklade hos de medarbetare de
anställer! Chalmers kan uppnå detta genom
praktikarbeten – Volvo Cars hjälper till! Även
projektarbeten och självutvärdering är nyttigt
– samarbete kan studenterna bli bättre på!
Slutligen bör träning i presentations- och
kommunikationsteknik finnas med.
Gustav Markström, Industriell ekonomi

Fakta | Paul Welander

• Paul Welander, M83, har en lång bakgrund
från operationell och strategisk
verksamhet inom Volvo Cars
med inplementering av frågor inom konstruktion, HR,
kundnöjdhet och kvalitetsarbete. Han har förmågan att
kombinera sitt stora intresse
för vetenskap med ett minst lika
stort intresse för sociala frågor.
Axplock ur karriären:
• 1983, Civilingenjör Maskinteknik
• Executive Direktör Volvo Cars Corp,
Engineering
• Sr Vice President Volvo Cars Corp, Quality &
Costumer Satisfaction
• Sr Vice President Volvo Cars Corp, Human
Resources & Quality
• 2016 är Paul Welander, Sr VP för Volvo
Vehicle Line Management

Volvo – ständigt på väg

Bild: Volvo Car Sverige AB
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Framtidens rekrytering av de bästa studenterna
till Chalmers

M

aria Knutson Wedel,
F88, bad alla
tänka på vad som menas med den bästa studenten? Många tänkte
nog på prestation – vara
duktig? Men vi borde
tänka på andra personligheter.
En karta över hur
olika universitet och
högskolor uppfattas av
16-25 åringar visar att
Chalmers förknippas
framför allt med presta- Chalmers position bland 16-25-åringar.
tion. Hur Chalmers uppfattas liknar framförallt
Vi måste också öka andelen med icke akaKTH och Handelshögskolorna, medan exemdemisk bakgrund respektive utländsk bakpelvis Luleå tekniska universitet förknippas med
grund. Chalmers har 51 procent med akaandra värden. Vill man ha lustigt, roligt, omtanke
demisk bakgrund jämfört med 38 procent i
läser man kanske inte vid Chalmers eller KTH.
högskolan totalt och 15 procent med utländsk
bakgrund jämfört med 21 procent i högskolan.
Det kan också finnas anledning för nya grupMaria menade att Chalmers har en ganska smal
per att få möjlighet att studera på Chalmers
rekryteringsbas! Detta borde breddas för att
som i ISB internationella studentbarometer
i framtiden verkligen säkerställa att de bästa
kom på tredje plats när det gäller lärande och
studenterna rekryteras.
när det gäller vår studentkår på första plats.
Chalmers har visserligen ett bra söktryck (två
Vad säger då Framtidens studenter? De
sökande per plats). Men även om vi inte kan anta
associerar Chalmers med Bäst, Teknik och
alla de som vill och kan, krävs dock ett brett urval, en
Prestige. Men när det gäller vad som är bäst
bred bas. Det räcker inte att
med Chalmers lyfter de fram: Bra gemenskap,
öka andelen kvinnor.
utbildning, möjligheter och studentlivet. Det
som vi också har men som man inte ser utifrån

Maria Knutson
Wedel i tre punkter:

• Bredda rekryteringen till nya grupper i
samhället
• Lyssna och anpassa ”marknads
föringen” av Chalmers
• Göra det tillsammans med näringsliv
och Studentkår

18

När det gäller den framtida rekryteringen så
nämnde Maria några olika områden för insatser
• Vi måste nå våra studenter online, vilket får
representeras av MOOCs (Massive Open
Online Courses)
• 
Program- och kursutbudet måste ständigt

Studenten reflekterar

Maria Knutson Wedel, F88, vicerektor på Chalmers.

Bild: Peter Birgerstam

utvecklas för att möta framtidens utmaningar
och synliggöras både externt och på campus
• Vi måste göra det tillsammans. Morgondagens studenter måste veta vad som väntar dem
i yrkeslivet och vad studentkåren betyder. Arbetsmarknadsdagarna CHARM togs som ett
exempel. Våra budskap om Chalmers måste
också spegla andra sidor av Chalmers.
• Och vi måste synas på nya ställen, till exempel när Chalmers studentprojekt exponeras
vid en hästhoppningstävling på SVT1.

Varför välja Chalmers? Skälen är många.

Maria diskuterar vad som är
en bra student. Det är inte
enbart begreppet prestation som bestämmer vad
en viktig student är utan
olika typer av studenter är
nödvändiga och lika viktiga.
De som lämnar högskolan och blir
yrkesverksamma ansluter sig till ett samhälle
som inte är homogent. Chalmers studenter
har högre incitament att fokusera på yrkeslivet än övriga universitet i Sverige. Hela 51
% av Chalmers studenter har föräldrar med
akademisk bakgrund. Chalmers rankas högt
internationellt framförallt för att skolan tar
hand om sina utbytesstudenter.
Det finns möjligheter för framtidens rekrytering med internet och genom att fortsätta
erbjuda ett stort utbud av bra utbildningar.
Framtidens studenter behöver bli informerade
om yrkesmöjligheter efter examen och vad Chalmers står för samt det utvecklande studielivet
på Chalmers.
Lars Jacobson, Väg- och vattenbyggnad

Fakta | Maria Knutson
Wedel

• Maria Knutson Wedel,
F88, är biträdande professor i Konstuktionsmaterial och vicerektor med
ansvar för utbildningen på
Chalmers. Utbildningarnas
kvalitet är fokusfrågan för Chalmers. Som
aktiv hästägare gläds Maria åt Chalmers
satsning på Sportteknologi och att man
blivit ett Riksidrottsuniversitet.
Axplock ur karriären:
• Under studietiden ordförande i Emilia, kamratföreningen för kvinnliga teknologer
• 1988 Civilingenjör Teknisk fysik
• Knut & Alice Wallenbergs stipendium för
lovande unga forskare
• 1996 Tekn dr Fysik
• Jacob Wallenbergs pris för materialforskning
• Chalmers pedagogiska pris
• 2008 Professor i Konstruktionsmaterial
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Varför är det viktigt att Chalmers
internationella miljö stärks?

L

ennart Holm, K84, inledde med att visa
hur befolkningstillväxten ökar under
de senaste århundradet. Lennart visar
samtidigt hur vi förbrukar jordens resurser i
allt snabbare takt och hur utsläppen i världen
av växthusgaser ökar (se diagrammen). Detta är
ju inte alls hållbart på längre sikt!

Utmaningen:

Det är den ultima utmaningen för tekniken att
lösa denna situation i världen med utsläppsproblemet för att vi alla ska få ett hållbart samhälle. Problemet är ju sedan lång tid tillbaka
ett verkligt internationellt problem och måste
lösas internationellt! Men hur?
Vad krävs av Chalmers och dess studenter
för att bidra och för att möta framtidens behov
och utmaningar?
• Delaktighet i en hållbar samhällsutveckling
• Kvalitet och relevans av utvecklingen och i
forskningen
• Effektivt och strukturerat arbetssätt
• 
Excellent kommunikativ förmåga, djupa
språkkunskaper och kulturell förståelse
• 
Välutvecklat och proaktivt internationellt
nätverkande

Lennart Holm, K84

Bild: Peter Birgerstam

Mänskligheten står inför större utmaningar än någonsin tidigare!
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Studenten reflekterar
Utvecklingsområden
för Chalmers :

• Skapa incitament till ökat samarbete mellan
svenska och internationella studenter
• Skapa ökat intresse från företag/individer/
för att engagera internationella studenter
och forskare
• Större tonvikt på betydelsen av kulturell förståelse redan under studietiden
• 
Organisera och inkludera internationella
moment i grund- och forskarutbildningen
Lennart Holm berättade om olika internationella

projekt som studenterna deltar både i Kina och
i Afrika. Flera av våra internationella bolag i
Sverige och utomlands erbjuder sommar
trainee arbete internationellt vilket ger utomordentliga möjligheter till att lära känna
det landets kultur och förutsättningar. Vi ska
inte glömma att dessa resor och vistelser under
studietiden skapar kontakter som senare i livet
kan vara mycket värdefulla.
Som nämnts av andra föredragshållare är
språklig kompetens såklart viktigt. Insikter i
det ekonomiska språket är också viktigt liksom
erfarenhet i att umgås med andra kulturer.

Lennart avslutade med att fastslå att nyckeln till
framgång inom det internationella området är
att se till att hålla en dynamisk internationell
miljö på Chalmers olika Campus och inom
organisationen.

Lennart Holm
i tre punkter:
• Delaktighet i Hållbar samhällsutveckling
• Välutvecklat internationellt nätverk
• Inkludera internationella moment i
grund- och forskarutbildningen

Lennart beskrev internationalisering som en överlevnadsstrategi snarare än något
vi kan välja eller ignorera.
Mänskligheten står inför
stora utmaningar vilket
kräver en stark teknikutveckling. För att komma till hållbara
lösningar krävs att utmaningar kan ses ur
olika kulturer och perspektiv, vilket gör att
internationalisering är nödvändigt. Chalmers är redan till viss del internationellt,
med masterprogram på engelska och väl
utvecklade utbytesprogram, men det finns
alltid möjligheter att bli bättre. En av dessa
möjligheter involverar hur man får svenska
studenter att samarbeta med internationella
studenter i projekt, då detta ibland väljs bort
av studenter på grund av de spänningar som
kan uppstå i och med att studenterna har
olika bakgrund och därför ibland också olika
färdigheter och arbetssätt!
Hanna Sundström, Maskinteknik

Fakta | Lennart Holm

• Lennart Holm, K84, har arbetat i 25 år inom processindustrin internationellt
med olika roller inom FoU
(Forskning & Utveckling),
produktion, försäljning
och företagsledning. Lennart
är idag verksam som affärsängel och
styrelsemedlem i ett antal bolag, bland
annat i Billerud/Korsnäs, Nexam Chemical
Holding, VIDA Wood, Tuve Bygg och Axolot
Solutions. Lennart har som ambition att
utveckla svenska idéer till världsledande
företag med teknik och hållbar utveckling
i fokus.
Axplock ur karriären:
• 1984 Civilingenjör Kemiteknik
• VD Stora Cell AB
• VD Perstorp AB
• Idag egen företagare
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Dan Li, doktorand, och Isabel Azcárate, student Industriell ekonomi.

Bild: Peter Birgerstam

Chalmers och framtiden sett ur några
Chalmersstuderandes synvinkel – en dialog

I

sabel Azcárate tackade för tiden på Chalmers för att hon fått lära sig se och tänka
på helheten. Dan Li som nu doktorerar
instämde och pekade på vikten av att studenterna på Chalmers får lära sig problemlösning!
Denna förmåga går igen i allt som man gör
på Chalmers och i verkligheten då det oftast
handlar om att identifiera, lösa eller kanske utveckla problemlösningar! Det är ju så tekniken
och samhället hela tiden går framåt.
Verklighetsförankrade problem

Något som de båda skulle vilja få in mer i utbildningen är att få problemen ytterligare verklighetsförankrade, eftersom många problem blir
mycket mer komplicerade när människor kommer in i bilden.
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Examensarbeten

Isabel anser att näringslivet borde bli bättre
på att ta emot studenternas examensarbeten
och tankar. Företagen är med och samverkar
men det känns som att studenternas arbeten i många fall bara ”läggs på hög” och inte
används. Ju mer problemen är förankrade i
verkligheten, desto mer

Isabel och Dan
i tre punkter:
• Mer verklighetsankutna
examensarbeten
• Ge deltagande i föreningsktiviteter
meritpoäng
• Delta i aktiviteter för din personliga
utveckling

verklighetsankutna blir både själva arbetet och
lösningarna. Volvo Cars har ju öppnat famnen
mot fler samarbeten av denna typ!
Att få misslyckas

Något som de båda är mycket nöjda med är
att de känner att de har möjlighet att öva på
att misslyckas under sin studietid och med sina
engagemang vid sidan av. Denna träning gör
att det är lättare i framtiden att våga misslyckas
och även ta de chanser som ges. Både Isabel
och Dan har själva lärt sig mycket om att våga
vara drivande och att det är roligt och utvecklande att förbättra organisationer och metoder.
Föreningsaktiv under studietiden

Avslutningsvis ville både Isabel och Dan få ett
rättfärdigande kring det värde och den kunskap som fås i och med föreningsverksamheter
under studietiden på Chalmers, där man aktivt
testar och över på gruppdynamik och ledarskap. Isabel anser att man borde införa någon
slags poäng för dessa engagemang. Något som
borde uppmärksammas och belönas mer.
Rektor Stefan Bengtsson tog ju upp detta
som Chalmers Extra under sitt framförande.
Denna träning gör ju studenterna än mer rustade för framtida arbetsliv och ger som nämnts
mycken träning i samverkan, gruppdynamik
och ledarskap.
Till det ovan sagda la både Isabel och Dan
till att det är mycket roligt och utvecklande att
deltaga i föreningslivet och aktiviteter under
studietiden på Chalmers.
Isabel avslutade med att hon bad oss i publiken
att räcka upp handen om vi varit aktiva i någon chalmersrelaterad verksamhet/föreningen
under studietiden. Cirka 80 procent hade det.
Tydligen skapar det ett intresse vad som sker
på Chalmers nu och i en framtid.

Studenten reflekterar

Det bästa de har lärt sig från
Chalmers är att de har fått
en bra problemlösningsförmåga samt att enkelt
se helhetsbilden.I övrigt
anser Isabel att näringslivet
borde bli bättre på att ta emot
studenternas arbeten och tankar.
Företagen är med och samverkar men det
känns som att studenternas arbeten i många
fall bara ”läggs på hög” och inte används.
Slutligen vill de båda få ett rättfärdigande
kring det värde och den kunskap som fås i och
med föreningsverksamheter där man aktivt
testar och övar på gruppdynamik och ledarskap.
Isabel anser att man borde införa n
 ågon slags
poäng för engagemang – något som borde
uppmärksammas och belönas mer.
Oscar Johansson, Maskinteknik

Fakta |Isabel Azcárate
& Dan Li

• Isabel Ascárate är inne i
slutspurten av sina civilingenjörsstudier på linjen
för Industriell ekonomi.
Hon är övertygad om att ett
engagerat studentliv bidrar
lika mycket till hennes utveckling som studierna. Isabel har både stått på scenen och
varit regissör i Vera-spexet. Hon har varit
projektledare för I-sektionens 30-årsjubileum och för Chalmeristmiddagarna 2014.
Nu i slutspurten ger Chalmers
Sångkör och umgänge inom
Teknologföreningen C.S.
avkoppling innan examen.
• Dan Li blev 2015 civilingenjör
på Z-linjen/Automation&Mekatronik. Idag doktorand inom produktions
utveckling. Dan är liksom Isabel övertygad
om att engagemang i olika verksamheter under
studietiden är utvecklande. Dan var v ordf i
Utbildningsutskottet/Chalmers Studentkår
och ledamot av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Dan var under studietiden engagerad i mottagandet av nya studenter.
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Varför ska man söka till Chalmers?

– paneldiskussionen där styrkor, svagheter och viktiga nyckelord lyftes fram

G

öran Carstedt, ekon. dr, uppmanade
först publiken att med ” sin granne”
reflektera över vad man hört under
eftermiddagen och vilka frågor och förväntningar detta väcker kring Chalmers framtid.
Han bad sedan övriga föredragshållare komma upp på podiet för att deltaga i den avslutande paneldiskussionen.
Göran inledde med en beskrivning av vår
värld. När Ingenjörsföreningen bildades för
över hundra år sedan, var vi ca 2 miljarder, nu
är vi ca 7 och snart 10-12 miljarder människor
på rymdskeppet Jorden. Detta faktum och
med digitaliseringens enorma sprängkraft
(och möjligheter) måste nu det mesta ställas
om från grunden.
En framtid som oundvikligen, till viktiga
delar, kommer att skapas av ingenjörer. Utan
ingenjörer som tar sig an de stora frågorna skapas ingen bättre framtid!
Här har Chalmers sin stora chans och utmaning! Hur kan Chalmers utöva ledarskap
och ligga i framkant i denna kommande omställning? Vilken roll och profil vill Chalmers
göra tydlig? Hur kan Chalmers bli en röst
för teknikens möjligheter att forma en bättre
framtid? Når Chalmers ut till ungdomarna ,
morgondagens teknologer och ingenjörer med
sitt viktiga budskap?
Hur ska vi ge systemtänkandet och det tvärvetenskapliga en ny nivå?

Tre punkter från
panelsamtalen:
• Skapa framtiden ... nu! Samarbeten
över gränserna! Starta samarbeten nu
mellan Chalmers och Handels m fl
• Träna förändring redan under studietiden. Företagen hjälper till
• Kittet i det mesta är ENTREPRENÖRSKAPET!
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Hur skapa undervisnings- och inlärningsformer
som stärker entreprenörsskapet, näringslivssamverkan och internationella samarbete?
Hur ge studenterna möjligheter att också
utvecklas som människor och individer?
Teambyggande

Samhällets problem blir mer och mer komplexa. Detta ställer krav på ökad förståelse av
helheter och av sociala system och det kräver
nya former av samverkan Det behöver byggas
team inom olika områden. Samarbete mellan
medicin och teknik, samarbete mellan samhällsvetare och teknik. Alla är viktiga delar
men ändå stoppas ofta utvecklingen av låsta
traditioner och av silos tänkande.
Förändring

Det är viktigt att träna på förändring. Digitalisering av utbildningen kan gynna denna
utveckling. Chalmers satsar på att digitalisera campuskurser och anser att det är en viktig
utveckling. Det ställer dock krav på att utbildarna måste arbeta mer med sin förändrade
roll. Det hänger mycket på att lärarna är med i
denna förändring ochatt även studenterna engageras och förbereds som förändringsagenter.
Chalmers prisbelönta Challenge Lab är här ett
löftesrikt exempel!
Entreprenörsskap

Decentralisering i företagandet och i organisationer har vuxit och i Sverige har vi haft denna
utveckling sedan 1970-talet Sverige har kommit långt gällande management-metoder då
företagen ger möjligheter och ansvar till unga
yrkesverksamma ingenjörer och andra. Entreprenörskap måste in i varje sammanhang.
Utöver fokus på spetskompetens och fakta, bör
alla på Chalmers i sin utbildning i någon form
introduceras till entreprenörskap.

Chalmersska Ingenjörsföreningens Ordförande Jan-Olof Ohlsson E 80 tackar deltagarna i panelen för väl
uträttat värv.
Bild: Peter Birgerstam

Samarbeten

allt går att lösa kan här skapa framtidstro. Här
finns ett folkbildningsansvar och en möjlighet
att öka intresset för ingenjörsutbildningar bland
unga och bland kvinnor.

Samarbeten mellan samhälle, akademi och
näringsliv blir allt viktigare. Här krävs samarbetsvilja och nya arenor för samarbeten, som
tex de Västsvenska klustren. Det krävs även
Göran föreslog att Chalmers borde inrätta
ökad tillit och förståelse av varandras olika
ett Hans Rosling Award. Ett årligt pris
världar och språk.

till en forskare på Chalmers som, i
Göran Carstedt tog upp tråden med
ChalmersHans Roslings anda, lyckats leutökat samarbete mellan Göteborgs
ingenjörer,
vandegöra vetenskapliga fakta
högskolor i form av Chalmers och
kommo ihåg att
och skapat större förståelse
Handelshögskolan i Göteborg.
ni äro människor hos allmänheten, media och
Det finns redan idag en hel del
politiker. Allt fler kan allt
men mycket, mycket mer skuli första rummet,
mera
om mycket, men vi förle kunna göras. Integration av
tekniker i andra!
Sista orden i rektor August
står väldigt lite, inte minst inom
teknik , ekonomi och humaniora
Wijkanders (1881-1913) tal
teknikens fascinerande värld.
i såväl stora som små projekt skulle
till examinanderna 1900
gagna utvecklingen mycket!
Vad väntar vi på ?
Göran tackade paneldeltagarna och avslutade
diskussionen genom att ställa och besvara frågan:
Varför ska man söka till Chalmers?
Det ingenjörsmässiga
Svaret löd:
Samhällets framtida genomgripande omställEnda möjligheten att få bli medlem i
ningar kommer att kräva nya produkter, nya proChalmersska Ingenjörsföreningen ...
cesser, nya affärsmodeller, nya utbildningsformer,
ett nytt tänk. Ingenjörens mentala inställning att
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Många var det som samlades i Chalmers kårhus stora sal RunAn.

Bilder: Peter Birgerstam

Människor, möten, mingel, mat och musik

C

Incheckning med en glad Sandra Siby, Z10.

halmersska Ingenjörsföreningens födelsedagsfirande den 2 mars bjöd på mer än bara seminariet i Chalmers Kårhus stora sal RunAn.
I halvtidspausen bjöds deltagarna,unga och gamla,
på fika och annan dryck i Volvofoajén i Kårhuset.
Efter den avslutande paneldebatten bjöds det på
goda wraps och till detta ett glas bubbel, vin eller öl.
Även ett antal studerande hade hörsammat inbjudan
och hade nyfikna förväntningar.
Härlig underhållning bjöds från hyllan, där professor
emeritus Ulf Lindblom,V66 underhöll på Sven O
 lvings
flygel tillsammans med sin jazzkvartett Jazz4fun.
Dagen rundades sedan av med kaffebord där tre olika födelsedagstårtor erbjöds.

Garderoben var
dagen till ära
bemannad av
chalmersstudenter. Här får Eva
Karlsten,K79, sin
kappa omhändertagen.

Samling vid kaffepumpen i paus. Tillfälle till både bensträckare och mingel.
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Paneldeltagarna under den avslutande debatten, ledd av Göran Carstedt.

Malin Persson, I90.

Jazz från hyllan med Jazz4fun.

Bland de studerande fanns bl a Chalmers Studentkårs ordförande Carl Moderatorer var Ulf Gustavsson, E62 och
von Rosen Johansson (t h). Vätskekontrollerna uppskattades av alla. fjolårets kårordförande Veronika Aspvall.

Tre sorters tårta, lite bubbel och ett antal trevliga möten och samtal – en födelsedag alla kunde vara nöjda med.
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Sammanfattning: Några pilar in i framtiden

M

orgondagens ingenjörer och ingenjörsutbildning – Pilar in i Framtiden
, det var temat för Chalmersska
Ingenjörsföreningens 110-årsjubileumssemi
narium den 2 mars 2017. Inför seminariet
hade ett 15-tal alumner intervjuats och ett
antal viktiga frågor identifierats som aktuella
när det gäller Morgondagens ingenjörer och
ingenjörsutbildning med särskild betoning på
Chalmers.
Vid seminariet kom det fram en rad både gene-

rella och Chalmersspecifika idéer för framtiden. I denna skrift har vi försökt sammanställa
ett axplock av de pilar som sköts. Det är vår
förhoppning att dessa pilar ska kunna fångas upp och komma till nytta både för Chalmers och Chalmersska Ingenjörsföreningen.
Skriften vill också utgöra ett minne från den
110-åriga födelsedagen då vi chalmerister åter
tog fram den angelägna frågan till debatt och
diskussion – om Chalmers framtida ingenjörs
utbildningar.

Vi hade förmånen att ha många chalmerister som

ställde upp och delgav oss alla sina tankar och
förslag om morgondagens ingenjörer och ingenjörsutbildning. Förändring är ju numera ett
normaltillstånd – så det gäller på alla sätt att vara
närvarande och att vara nära i de olika dialoger
och kontakter som ständigt pågår. Det globala
har ju fullständigt kommit för att stanna.
Chalmers är idag inte längre bara ett svenskt
universitet med internationella studenter – när
det gäller de avancerade utbildningarna är Chal-
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mers i högsta grad ett internationellt universitet
som konkurrerar och verkar på den internationella arenan. Detta ställer ännu större krav på
såväl anställda som studenter!! Den hårdnande
internationella konkurrensen lyftes bl a fram av
Stefan Bengtsson – Chalmers tänker fullt ut vara
en spelare på den internationella arenan.
Här följer några axplock bland de pilar som också

hör framtiden till enligt våra föredragshållare
och vår panel.

1. Mer fokus på grundutbildningen
2. Successiva val för studenten på Chalmers
3.	Inför grundläggande färdigheter i ekonomi i utbildningen!
4. Delaktighet i hållbarhetsutvecklingen
5.	Mer verklighetsanknuten praktik och examensarbeten
6.	Inför träning i mjuka värden, typ sam
verkan och presentationsteknik
7.	Tänk på vem som väljer Chalmers om säg
10 år? Dagens 10-åringar!!
8.	Bredda rekryteringen både internationellt
och bland nya grupper i Sverige
9.	Närmare samverkan med industri och de
nya företagen samt entreprenörerna
10.	
Arbeta tillsammans med näringsliv och
Studentkåren i utvecklingen
11.	Vidarutveckla och öka de internationella
nätverken och kontakterna och inkludera
internationella moment särskilt i grundutbildningen
12.	Utnyttja digitaliseringens möjligheter och
uppmärksamma hoten.
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ligt på behoven att koppla samman tekniken
med individerna och de mjuka värdena. Den
visade tydligt även på betydelsen av ekonomi
och förståelse för miljöfrågorna och andra
stora frågor som rör vår planet. Bland annat
sågs en stor möjlighet att utöka samarbetena i
Göteborg mellan Chalmers och Handelshögskolan. Dessa finns redan men kunde skulle
kunna göras mycket bredare och säkerligen
mer användbara i framtiden.
Den sista frågan som panelledaren Göran
Carstedt ställde var rubriken på panelsamtalet:
”Varför ska man studera på Chalmers?” Görans
svar var givetvis: ”Det är enda möjligheten att bli
medlem i Chalmersska Ingenjörsföreningen … ”.
Detta blev slutsignalen, och därefter begav
sig alla åhörarna ut i Volvofoajen för att fira
110-årsfödelsedag. Där bjöds det på mat, tårta,
bubbel, och jazz från hyllan.

N

Den avslutande paneldiskussionen visade ju tyd-
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13.	Det är viktigt att fortsätta satsningen på
MOOC. Konkurrensen är hård !
14.	Uppmuntra studenterna att deltaga i föreningslivet! Ge ”meritpoäng” för föreningsaktiviteter m.fl.
15.	
Förstärk utvecklingen och marknads
föringen av Chalmers Extra som bl a avser
större engagemang i studentlivet
16.	Gör Chalmers till Sveriges Näringslivshögskola?
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Några nedslag
1907 ... Chalmersska Ingenjörsföreningen grundas.
1909 ...Chalmers-Cortégen börjar pryda Göteborgs gator.
1912 ...Gustaf Dalén erhåller Nobelpriset i fysik.
1917... Första lokalavdelningen av Chalmersska Ingenjörsföreningen startas i Stockholm. Gustaf Dalén är ordförande 1917-31.

1923 ... V ärldsutställningen i Göteborg.
1927... Lokalavdelning i Småland-Blekinge startas.
1929 ... Chalmers 100 år.Chalmersska Ingenjörsföreningen tillsammans
medTekniska Samfundet och Chalmers jubilerar i dagar.

1937... Chalmers blir universitet och statligt under namnet Chalmers tekniska
1878 såg tofsmössan dagens ljus
som skolmössa för chalmeristerna.

högskola.
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1947... Gustaf Dalén-medaljen instiftas av Chalmersska Ingenjörsföreningen.
1948 ... Första Chalmersspexet ser dagens ljus Bojan.
1950 ... Första Gustaf Dalén-medaljen utdelas till Sven Hultin och J Sigfrid
Edström.
1982 ...Chalmersska Ingenjörsföreningen firar 75 år. Rederi Avancez (Stena)
för en dag! Club Avancez startas och slår upp portarna på Park Aveny.

i historien 1907-2017
1984 ... Första numret av Avançons kommer ut. Chalmersska Ingenjörsföreningen erhåller Chalmersmedaljen. Civilingenjörspoolen Avancez startar för att
bistå chalmeristerna i Chalmersska Ingenjörsföreningen.
1994 ... VM i Golf för chalmerister spelas första gången på Chalmers Golfklubb.
Chalmers blir stiftelsehögskola. Senior Emil startar sin verksamhet på Club Avancez.
1997 ... Plakett invigs där Chalmers började i Nordstaden femte november 1829.
Band 6 av Chalma Mater kommer ut. Nu finns historieverket för perioden 1750 –
1996. Gustaf Dalénseminariet startas på Chalmersska Ingenjörsföreningens
födelsedag, 2 mars. Lokalavdelning Continental Europe och Norge bildas.
2002 ...Chalmersska Ingenjörsföreningen med Club Avancez flyttar in i s k
läkarvillan på nya Chalmersområdet. Gustaf Dalén-medaljen börjar nu delas ut
varje år istället för som tidigare vart 5:e år.

2007 ... 2 mars fyller Chalmersska Ingenjörsföreningen 100 är. Gustaf Dalén
seminarium och tårtkalas i Villan samt bankett och festligheter på Svenska Mässan.
Årgångarnas skål vid den stora banketten på Svenska Mässan sträckte sig över 71 år!
Lokalavdelning Väst och Kina grundas.
2012 ... Chalmersska Ingenjörsföreningen ändrar stadgarna till att alla med
examen från Chalmers tekniska högskola är berättigade
att bliva medlemmar.
GEN
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2029 ... fyller vår Chalmers tekniska högskola
200 år.

FÖR E N I N

Looking Ahead

RS

2017 ... Chalmersska Ingenjörsföreningen fyller 110
år. Lokalavdelning Stockholm fyller 100 år. Lokalavdelning Hongkong bildas.

JÖ

• IN
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Chalmers Studentkår – bäst i Europa

C

tillskapas, förhoppningsvis inom de närmaste
halmers studenter kan uppdelas i ”de
åren.
traditionella” som först tar en Kandidatexamen på tre år och sedan en
2-årig Mastersutbildning och får en civilinChalmers Studentkårs företagsgrupp. Om man
genjörs- eller arkitektexamen. En del läser
exkluderar Studentbostäderna ligger denna
bara den ena delen. Några utbildar sig under
grupps årsomsättning på över 150 miljoner
tre år till Högskoleingenjörer. Totalt rör det sig
kronor. Det näst största bolaget i gruppen är
om 12 000 aktiva studenter som alla är medChalmers Konferens & Restauranger.
lemmar i Chalmers Studentkår. 2 000 av dessa
Med totalt 17 olika restauranger på Camhar en internationell bakgrund.
pus Lindholmen och Campus Johanneberg.
Chalmers Studentkår, som har en
Den senaste, invigd 2016, är restaurang
nära relation till Chalmers tekniska
Wijkanders, som blivit Chalmersska
högskola och Chalmersska IngenjörsIngejörsföreningens nya ”samlingsföreningen, har vid flera tillfällen i en
punkt”. Totalt serverar restaurangerna
internationell undersökning blivit utvardagar över 2 500 luncher. Tillkomnämnd till Europas bästa studentkår.
mer 1 000 ”expressluncher”, som avEtt bevis för att Chalmers Studentkår lyckhämtas till en kostnad av 41 kronor för studenats med sin verksamhet med tydligt fokus att
ter, helt i linje att hjälpa våra2014/2015
studenter.
sätta chalmersstudenten i centrum och verka
för deras bästa på flera plan. Några exempel
på föregående
Servicebutiken
Store. Studentkårens
traditionelUnder
verksamhetsår
tog Chalmers
Studentkårs kårfu
Studentkårens verksamhet.
la studiematerialsbutik
ingår numenande projekt
som nu är på väg attCremona
bli till verklighet.
ra i Store,
studentkårens nya butik i Kårhuset
Servicebutiken
STORE
vars
fokus
är
studenternas behov. En ambition
Chalmers Studentbostäder är en del av Chalmers
Premiären av vår alldeles egna servicebutik i kårhuset har ägt rum.
är att den kan vara öppen dygnet runt för att
Studentkår. I dag kan man erbjuda ca 2 000
Tanken med butiken är 100% studentnytta. Det ska vara enkelt att
bla skapa en trygghetspunkt för exempelvis
studentlägenheter belägna på olika platser,
som passar studenten.
nattarbetande studenter i tentaperioder. För
merparten i närheten av Campus Johannerättvist, ekologiskt och prisvärt och
utbudpå
gåplats,
in på:kaffet
chalmersstore.se
berg. Ambitionen finns att cirka 1 400 nyaMaten
ska är lagad

utom får kårens medlemmar rabatt när de handlar med sina kårkor

Butiken drivs
i regi av Chalmers
Studentkårs
restaurang
Studentkårens
”Kårhus på
landet”. Vid
SandsjönAB som in
erbjudanden, aktuella nyheter och events, besök chalmersstore.se

nära Landvetter har sportstugor funnits sedan

Visionen är
att det
ska togs
byggas
servicebutiker
på våra campus
1937.
2016
en ﬂera
totalrenoverad
anläggning

åter i bruk och ett nytt hus, Storstugan, invigKontantfritt

des delen
som, utöver
medel från Chalmers/Chalmers
Den centrala
av studentkårens
verksamhet har nu blivit kont
stiftelse
och
Kåren,
finansierades
ett beslut i fullmäktige under våren
2015. av en gåva från

Teknologförenigen
C.S. säkerheten
i samband för
med
deras
Bakgrunden
till beslutet rör främst
våra
aktiva då de
150-årsjubiluem.
Det
har
plats
för
över
120
sit- har gjor
tanter. Flera banker har slutat med kontantinlämning vilket
arrangörer.
Kåren
även
en som
fördelarbetar
i minskad
mängd
kontanter på
tande
påser
kalas
eller
i flera
grupper.

Husetgäller
med många
användningsområden.
Kontantfriheten
hela kårhuset
och alla centrala arrangemang

Det nya ”kårhuset på landet” har plats för 120
Föroch
mer
om Chalmers
med sitt kårkort
får info
då rabbat.
sittande gäster.

www.chs.chalmers.se
Kårhus på
landet
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Studentkår:

Kårhus på landet är ett projekt där studentkåren bygger ett nytt kårh
för att få tillbaka den Chalmeristiska allemansrätten där såväl stora
till vårt fritidsområde ska tillåtas.

Om Chalmers tekniska högskola

Huvudentrén till Chalmers Campus Johanneberg.

Chalmers Campus Lindholmen.

Vid grundandet

Föreståndare: ��� Fysik, Kemi och Kemisk och Mekanisk teknologi
Lärare (2 st): ��������������������������������Matematik och Linearritning
Vaktmästare/labledare: ������������������������ Metallers bearbetning
Elever: ������������5 ordinarie, fyllda 18 år, 5 extraordinära 14-15 år
Startkapital ������������������������������������������������ 112 500 riksdaler
Invigdes:����������������������������������������������������� 5 november 1829
Adress: �������������������������� Norra Larmgatan 4, vid Lilla Bommen

Chalmers i dag

Antal anställda:������������������������������������������������������������� 3 076
Antal professorer: ������������������������������������������������������������193
Antal studerande��������������������������������������������������������� 12 000
... varav med Internationell bakgrund: ����������������������������� 2 000
Antal nu levande chalmerister med examen:������������� ca 57 000
Forskarstuderande:��������������������������������������������������������1 137
… varav med doktorandtjänst: ������������������������������������������886
Avlagd doktorsexamen 2016: ������������������������������������������ 204
Referee-granskade artiklar 2016: ��������������������������������� 3 055
Chalmers intäkter 2016 (mnkr):��������������������������������������3 611

Onsala Rymdobservatorium, ibland
kallad för Chalmers tredje campus.

Styrkeområden 2016

• Energi
• Informations- och kommunikationsteknologi
• Livsvetenskaper
• Materialvetenskap

• Nanovetenskap och nano
teknologi
• Produktion
• Samhällsbyggnad
• Transport

Optimistjollen som ”går på vattnet”
– en av många tekniska sensationer
med ursprung på Chalmers.
Bild: Per Thorén
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Chalmersska Ingenjörsföreningen och alla dess
lokalavdelningar i världen
Lokalavdelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grundat
Moderföreningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907
Stockholm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917
Småland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1927
Östergötland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1941
Halland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1952
USA-Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1953

Bergslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norrbotten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Värmland-Dal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skåne-Örestad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
England. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontinentaleuropa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Australien-Nya Zeeland. . . . . . . . . . . . . . . .
Väst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1957
1961
1981
1981
1996
1996
1997
1997
2004
2007
2007
2017

Referenslista

(skriften 110-årsjubileet)
Titel

Författare/Redaktör

Matrikel 1829 - 1929
Gösta Bodman
Chalmersdagarna festskrift Gösta Bodman
Chalma Mater Band I - VII
CING-kalataloger		
Det Gamla Chalmers
Alf Samuelsson
Avancons (sv/v)
Tidningen
Avancons (färg)
Tidningen
CINGs hemsida		
Chalmers hemsida		
Gemenskap&Karriär
Olsson/Hjalmers
Sångboken
Jan Fäger
CS 1954
Hugo Heyman
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Utgiven

Tillgänglig

1929
1929
1969,1997,2012
1926-2017/18
1992
1984 - 2001
2002www.cing.se
www.chalmers.se
Jubileumsåret 2007
Jubileumsåret 2007
1954

Chalmers Bibliotek
Chalmers Bibliotek
Chremona/Store
Chalmers Bibliotek
Chalmers Bibliotek
Kansliet
Kansliet
Webben
Webben
Hemsidan/Store
Hemsidan/Store
Chalmers Bibliotek



Lös kundernas problem!
Ge dem möjlighet till ökad
lönsamhet, säkerhet och
kvalitet i sin v erksamhet.
Hjälp dem att införa ny,
bättre teknik!

Gustaf Dalén
medaljen,
instiftad 1947,
delas årligen ut
till välförtjänt
chalmerist.

Gustaf Daléns vision som VD för AGA 1909

Gustaf Daléns
optimistnål.
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