
Chalmerskt verktyg mäter varumärken
De svenska megavarumärkena i fotbollslandslaget stärkte sina inbördes värden under 
fotbolls-EM, trots strafförlusten mot Holland i kvartsfinalen. Mest positiv uppmärksam-
het har målgörarna Zlatan Ibrahimovic och Henke Larsson fått.
 Tillsammans med omvärldsbevakaren Aitellu har kommunikationsbyrån S & B gjort en 
analys över medieexponeringen av de svenska varumärken som uppträtt under fotbolls-
EM i Portugal. Högst värderad var Zlatan Ibrahimovic med en prislapp på 90 mnkr, följd 
av Fredrik Ljungberg och Henke Larsson på 80 respektive 50 mnkr.
 – Henkes varumärke var något hetare än Ljungbergs under EM. Exponeringen avtog 
något mot slutet av turneringen, men övergången till Barcelona ger en extra skjuts för 
varumärket, säger Niklas Olovzon, partner på S & B.
 Enligt Aitellus mätverktyg, som är framtaget på Chalmers, har Zlatan Ibrahimovic 
nämnts i 1 293 artiklar från EM:s första speldag fram till i måndags, när landslaget åkte 
hem. Den automatiska analysagenten klarar också av att göra kvalitativa värderingar av 
respektive text och konstaterar att lejonparten av de artiklar som hittats om Zlatan har 
varit positiva. Resumé 1 juli

Staten tar och staten ger
Nästa år får Chalmers tillbaka 43 miljoner som frös inne i början av 2000-talet. Pengarna 
motsvarar ungefär 600 utbildningsplatser. Beskedet om att pengarna kommer tillbaka 
lämnade utbildningsminister Thomas Östros i går, dagen innan regeringens budgetpro-
position formellt blir offentlig.
 – Chalmers hade svårt att fylla sina utbildningsplatser för tre år sedan och då frös utbild-
ningspengar inne, förklarar Thomas Östros. Nu ser vi att Chalmers har en bra utveckling 
och fyller alla sina platser och därför kommer pengarna, totalt 43 miljoner kronor, att 
betalas tillbaka. Enligt Thomas Östros ska dessa miljoner kunna ge 600 utbildningsplatser.
Med det här beskedet tillmötesgår regeringen Chalmers begäran om att få tillbaka de 
infrusna pengarna. GP 20 september
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Familjen Ekmans 
stordonation
Chalmers har fått en donation på 
15 miljoner kronor från Familjen 
Ekmans stiftelse för vetenskaplig 
forskning inom maskinteknik, för-
delat på ett antal årliga bidrag. 
 Ture Ekman var uppfinnare och 
entreprenör inom hydraulik och 
pneumatik. Han avled i fjol och 
familjen har beslutat om donationen 
för att hedra hans minne. I första 
hand ska stödet gå till forskning inom 
hydraulik och tryckutjämning.
 – På Chalmers är vi mycket glada 
och  tacksamma för denna generösa 
donation under vårt jubileumsår, 
säger rektor Jan-Eric Sundgren. Vi 
ser redan hur den kan komma att få 
mycket stor betydelse för vår forsk-
ning, särskilt den som vi ska bedriva  
tillsammans med fordonsindustrin. 
Här stärks nu Chalmers möjligheter 
påtagligt.

GP 8 juni och Chalmers Nyheter

Forskning kring nackdelar
Man kan säga att det började med 
att en ganska okänd forskare, Per 
Lövsund, som 1985 förde fram 
nya idéer om hur pisksnärtskador 
uppstår. I dag är Sverige, med bland 
annat forskargruppen kring Lövsund, 
världsledande på nackskadeforsk-
ning. En forskning som gett över fem 
miljarder i samhällsekonomisk vinst.
Den extrema samhällsnyttan har upp-
nåtts trots förhållandevis blygsamma 
samhälleliga investeringar.
 I den rapport kring nackskade-
forskningen och dess utfall som det 
statliga verket VINNOVA (Verket för 
innovationssystem) presenterade på 
fredagen framgår det att samhället 
satsat i runda tal 100 mnkr direkt 
relaterat till denna forskning.
 Forskningen är koncentrerad 
till Chalmers i Göteborg och har i 
stigande grad skett i samarbete med 
industrin. Utöver dessa forsknings-
bidrag har industrin satsat pengar i 
egen forskning. GP 19 juni

Nya entrén till Kemi i kvällsljus.


