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Karin Markides har en lång karriär som forskare och professor i analytisk kemi bakom
sig. Nu blir hon en av de verkliga tungviktarna inom den akademiska världen när hon
axlar ansvaret för en organisation med över 10 000 studenter, drygt 2 300 anställda och
årliga intäkter på 2,2 miljarder kronor. ”Jag tror att utnämningen av en kvinna har ett
symbolvärde och hoppas att det kan fungera som inspiration och locka fler kvinnor till
Chalmers”, säger hon.
Karin Markides tycker att det är ett stort problem att så få kvinnor söker sig till tekniska
och naturvetenskapliga utbildningar. ”Kvinnor är fortfarande i klar minoritet även här på
Chalmers. De är en stor outnyttjad resurs i samhället och det måste vi försöka komma till
rätta med. Även personer med invandrarbakgrund är underrepresenterade.”
Ett annat orosmoln är statens sätt att styra forskning och högre utbildning. ”I reala
termer har de statliga medlen till forskning och grundutbildning minskat under en rad år.
Samtidigt har anslagen till forskningen blivit allt mer fragmenterade. Här måste det till
en ändring för att inte kvaliteten och i förlängningen vår konkurrenskraft som land ska
utarmas”, säger hon.
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It is difficult …

Trots att IT-branschen skriker efter utbildad personal, lockar IT-utbildningarna allt färre
studenter. Kurser ställs in eller startar med gott om lediga platser till höstterminen.
I flera år har branschorganisationen IT-företagen gått ut med budskapet: Satsa på ITutbildning – det ger jobb. Men resultatet är nedslående när man tar sig en titt på Högskoleverkets statistik inför höststarten.
Sedan sprack bubblan och studenterna flydde till andra framtidsmål. Kampanjer om
satsa på IT hjälper inte när rubriker om jobbflykt till låglöneländer samtidigt skrämmer.
Bara en utbildningsort sticker ut rejält och det är Högskolan i Visby. Där har 134 sökt de
25 utbildningsplatserna. Satsningen på spelutbildningar i anslutning till Svenska Spels
spelforskning och utveckling lockar i tider när vi alla ska lära oss spela internetpoker eller
andra spel på nätet.
På papperet kan det verka bättre bland utbildningarna för civilingenjörer. Visserligen
söker mer än 1 000 färre till civilingenjörsutbildningar jämfört med höstterminen 2005,
då nästan 9 400 sökte. Men de 8 300 som söker slåss om drygt 6 000 utbildningsplatser.
Här är det de stora elefanterna: Chalmers i Göteborg, Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm, Lund och Linköping som gäller. Här finns det fler sökande än utbildningsplatser.
Men till exempel vid Blekinge tekniska högskola kommer tre av fyra utbildningsplatser
för blivande civilingenjörer att stå tomma vid terminsstarten. 33 studenter har sökt någon av de 120 platserna. Inte heller Tekniska högskolan i Luleå kommer att fylla de 535
tillgängliga platserna. 456 har sökt skolan i första hand.
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Karin Markides, Chalmers första
kvinnliga rektor.

Ett stort paket med SEB-grönt band

SEB donerar Chalmersska huset på Södra Hamngatan i Göteborg till Chalmers tekniska
högskola. Den minnesmärkta fastigheten, vars värde uppskattas till närmare 30 miljoner
kronor, byggdes av William Chalmers, som avled 1811 och som testamenterade halva sin
förmögenhet till en ”Industrie-Skole”, det som i dag är Chalmers.
”Det finns ingen annan möjlig mottagare till den här gåvan”, säger Annika Falkengren,
vd för SEB. Hon överlämnade personligen gåvan till Chalmers nya rektor Karin Markides
och Kurt Eliasson, ordförande i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
Fastigheten som William Chalmers lät aktitekten Carl Wilhelm Carlberg rita stod
klar 1807. Den är historiskt nära knuten till SEB och dess föregångare Skandinaviska
Kreditaktiebolaget. Fastigheten omfattar 2 000 kvadratmeter och SEB hade bankkontor
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