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Krisen, en chans
att skapa nytt

V

åren 2020 liknar ingen tidigare. Pandemin har fått konsekvenser för oss
alla, av en omfattning som vi i förväg
hade svårt att ens föreställa oss.
Från Chalmers sida har vi försökt vara
lyhörda för hur vi bäst kan hjälpa till. Genom
att tidigt gå över till undervisning och arbete
på distans har vi försökt att minimera risken
för spridning av covid-19. Vi har erbjudit
regeringen och övriga samhället våra
resurser för att hantera den ökade efterfrågan på utbildning.
Många forskare har raskt ställt om sitt fokus
mot hantering av virusspridning eller andra
akuta behov, gett sig in i jakten på säkra tester
och vaccin, eller på andra sätt bidragit till att
akut stärka sjukvården. Studenter och
anställda har snabbt startat produktion av
visir och annan skyddsutrustning.
Tack vare enorma arbetsinsatser från vår
personal – och tålmodiga, förstående studenter
– ställde vi på kort tid om undervisningen till
digital form, i princip utan avbrott. Inga kurser
har ställts in under våren. Vi har behövt hantera tentor på distans och mäta lärandemål
och hantera rättssäkerheten på nya, flexibla
sätt. Våra studenter, både nuvarande och kommande, har också fått stå ut med besked på
kort varsel. Även laborationer har genomförts
i digitala möten, vilket naturligtvis har sina
begränsningar. Men de nödvändiga nya lösningarna har ändå fungerat.
Samtidigt finns det uppsidor. Med nya sätt
att bedriva undervisning är det numera
möjligt för oss att ta emot fler, och delvis
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nya grupper, som studenter på distans i en
omfattning vi tidigare hade svårt att hantera.
Strax startar fler sommarkurser än vanligt på
Chalmers. Vi ökar också mängden antagna
på flera program och ger en stor grupp nya
studenter chans att läsa tekniskt basår på distans nästa läsår.
Successivt växlar vi också ut detta i högre
kvalitet, i takt med att vi lär oss utnyttja digitala möjligheter på ett innovativt sätt. Detta
kommer ha en genomgående effekt, på all vår
verksamhet. Ingen undervisning på Chalmers
kommer nog vara sig helt lik när corona
situationen väl har bedarrat och vi är tillbaka
på campus igen. Den kommer att vara bättre.
Av dessa två skäl har vi signalerat till regeringen att Chalmers, KTH och Luleå ihop med
andra tekniska lärosäten står beredda för
fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma inom industrin med målet att relativt
snart kunna möta det starkt ökade utbildningsbehovet inom denna grupp. Behovet har
funnits länge, men pandemin har skapat ett
fönster som ger oss chans att sätta upp en ny
modell för livslångt lärande på allvar.
Låt oss ta den chansen!

Stefan Bengtsson
Chalmers rektor och vd
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NYHETER M A X O R T I Z C ATA L A N presenterar nu världens mest
integrerade gränssnitt mellan människa och maskin i New England
Journal of Medicine. Snart finns systemen för benförankrade
robotproteser med konstgjord känsel på marknaden. En miljon
amputerade lever utan sådana proteser idag.
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UTBILDNING PÅ DISTANS När coronautbrottet kom till Sverige
ledde den nytillträdda vicerektorn ANNA K ARLSSON BENGTSSON
en galet snabb omställning av all undervisning på Chalmers.
Hon berättar om hur 10 000 studenter kunde få obruten service
under en vår som vi aldrig kommer att glömma.
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P L A S T U T M A N I N G E N En gång ansågs plasten vara världens mest
fantastiska material. I dag är den vårt mest påtagliga miljöproblem. Behöver det vara så? Möt forskarna som letar lösningar
för vår tids stora gissel.

AMBULANS

med avancerad teknik kan sjukvården tillgodose de skenande vårdbehoven. Nu förtätas samarbetet mellan Sahlgrenska och Chalmers, där det nya styrkeområdet Hälsa och teknik kan driva utvecklingen i rätt riktning.

2 2–26

30–33

växer fram som Chalmers arena och internationella nod för innovation och entreprenörskap för forskare,
studenter och utomstående aktörer.

EU:s handelssystem med utsläppsrätter förslår inte för
att driva den klimatomställning som behövs inom basindustrin.
Tekniken finns, nu måste incitamenten vässas, menar F I LI P
JOHNSSON och hans kollegor inom Mistra Carbon Exit.
I höst auktioneras frekvensbanden för 5G ut i Sverige.
Vilka krafter som kommer att driva innovationen inom smarta
tjänster vet vi inte. Bara att hanteringen av tilliten blir avgörande.
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– Funktionen förbättras ytterligare när vi
återskapar förmågan att uppfatta beröringstryck. Det innebär att patienterna känner
hur hårt de ska greppa olika föremål. Över tid
har patienterna blivit allt bättre på att uppfatta
även små tryckförändringar mot proteshanden.

De lever med historiens
mest naturliga proteser
Magnus Niska blev den förste amputerade i världen med en tankestyrd protes.
Vardagen förändrades radikalt när han fick sin robotarm stadigt förankrad i överarmen.
Sedan flera år har han och Rickard Normark också kunnat känna beröring genom
sensorer i proteshanden. En revolution i livskvalitet för de amputerade – och ett
jättekliv vid forskningsfronten. Text: Johanna Wilde och Christian Borg Foto: Johan Bodell

U N D E R LE D N I N G AV professor Rickard Bråne-

mark och doktor Paolo Sassu opererades ytterligare svenska patienter och en klinisk studie

Magnus Niska upplever beröring i tumgreppet som ett kittlande, ungefär som när man sätter
tungan på ett 9V-batteri. ”Nu känner jag när jag har någonting i handen. Jag kan greppa tag i
ett föremål utan att behöva titta på det, och jag vet hur hårt jag håller i det.”
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SE MER
youtube.com/ChalmersUniversity
I spellistan “The most natural robotic prosthesis
in the world” finns hela sju filmer om den banbrytande tekniken.

Projektledaren Rickard Normark fick implantatet
för tre år sedan och använder sin benförankrade
protes från morgon till kväll. ”Med en traditionell
hylsprotes, så bär du protesen. Det är ett hjälpmedel.
Med osseointegrering blir hjälpmedlet en del av dig.
Du känner inte att du bär protesen, utan den är dig.”

inleddes. Max Ortiz Catalan och hans växande
team har enträget arbetat vidare med att förfina funktionaliteten. Patienterna med den
nya protestekniken visade sig kunna göra mer
precisa rörelser än patienter med hylsprotes.
Med hjälp av signaler fångade i tumgreppet,
som leddes till hjärnan, kunde teamet sedan
ta nästa steg: att skapa konstgjord känsel.
Max Ortiz Catalan förklarar poängen:

amputerade på att få
samma chans till ökad livskvalitet. Det är
också målet för hela forskarlaget och Integrum: att utveckla en brett tillgänglig produkt,
som vårdgivare världen över kan erbjuda sina
N U VÄ NTA R E N M I L J O N

– Vår teknik är så integrerad i patienternas
kroppar att den upplevs som en del av dem själva.
Den är förkroppsligad. Samtidigt ger detta oss
forskare helt nya vetenskapliga möjligheter att
studera hur människans muskel- och nervsystem
fungerar, säger Max Ortiz Catalan, docent i
medicinteknik på Chalmers, som driver chalmerslabbet Biomechatronics and Neurorehabilitation
Laboratory.

Världens mest integrerade gränssnitt mellan människa och maskin
Implantatsystemet Opra från Integrum förankrar protesen i amputationsstumpens
skelett. Samtidigt fästs elektroder på muskler och nerver inne i den stympade lemmen.
Styrsystemet i protesen skickar signaler åt
båda hållen mellan protes och hjärna, precis
som i en biologisk arm.
Protesen styrs med tankekraft, via de viljestyrda
elektriska muskel- och nervsignalerna i armstumpen, som elektroderna fångar upp. Signalerna leds till titanskruven, som går genom huden
och kopplas till protesen. De leds vidare till ett
inbäddat kontrollsystem som forskarna har

utvecklat. Det är tillräckligt litet för att få plats
inuti protesen, och behandlar signalerna med
sofistikerade avkodningsalgoritmer med hjälp
av artificiell intelligens. Resultatet blir styrsignaler till proteshandens rörelser.
Den konstgjorda känseln utgår från trycksensorer i protesens tumme. Signalerna från dessa
omvandlas av kontrollsystemet i protesen till
elektriska signaler, som sedan stimulerar en
nerv i armstumpen. Nerven leder till hjärnan,
som därmed uppfattar trycknivån mot handen.

Grafik: Sara Manca / Yen Strandqvist

F

ör Magnus Niska tog livet en ny vändning när han mötte Max Ortiz Catalan,
en ung doktorand på Chalmers med
ett tydligt och ambitiöst mål: att försöka återskapa intuitiv funktionalitet hos amputerade
personer med hjälp av proteser förankrade
i skelettet.
Magnus tog chansen han fick. Han blev
den förste patienten att delta i forskningen
som har vuxit fram i samarbete mellan
Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborgs universitet och företaget Integrum
i Göteborg.
Operationen för sju år sedan blev en framgång. Magnus Niska fick elektroder implanterade i överarmens muskler och nerver. Elektroderna fästes i en titansockel som skruvades
rakt in i änden på skelettet, så kallad osseointegration. Han kunde ersätta sin hylsprotes
med en robotarm, stabilt förankrad i sockeln.
Med hjälp av nerverna och musklerna
i överarmen har han sedan dess styrt sin avancerade protes med hjärnan, via elektroder ner
i protesens mekatronik. Utan synlig utrustning utanför protesen.

patienterna i vardagen under flera års tid. Den världsunika
tekniken har visat sig fungera fantastiskt väl.
– Idag är amputationen egentligen ingenting som är ett problem – utan jag kan göra
allt, säger Magnus Niska, som kör lastbil och
tunga maskiner i jobbet. Privat arbetar han
gärna praktiskt, snickrar och fiskar.
Resultaten publicerades nyligen i världens
högst ansedda vetenskapliga tidskrift, the
New England Journal of Medicine, och har
kablats ut av internationella nyhetsbyråer.
– Det viktigaste resultatet i studien är att
den här typen av protes kan vara en kliniskt
genomförbar ersättning för en förlorad arm.
Oavsett hur sofistikerat ett neuralt gränssnitt
är så kan det bara göra verklig nytta om det
finns en säker och långsiktigt stabil koppling
mellan patienten och protesen. Vi har nu visat
detta för första gången, säger Max Ortiz
Catalan, som har hunnit bli docent.

FO R S K A R N A H A R N U FÖ L J T

amputerade patienter. En ansökan om CEmärkning är inskickad.
– Vi räknar med att detta system kommer
att bli tillgängligt även utanför Sverige inom
ett par år. Vi gör också stora framsteg med en
motsvarande teknik för benproteser, som vi
planerar att implantera hos en första patient
senare i år, säger Max Ortiz Catalan. •
Foto: Anna-Lena Lundqvist

NYHETER

Implantatsystemet kan kopplas till alla kommersiellt tillgängliga proteser. •
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Foto: Henrik Sandsjö

jämn könsbalans i söktrycket, och skiljer sig
en del från Chalmers övriga utbud. Det är
uppbyggt kring stora utmaningar vilket gissningsvis lockar nya grupper studenter, tror
programansvarige Martin Nilsson Jacobi. Kanske har coronapandemin också gjort sitt till.
– Det är klart att den extrema känslan av
akut närvaro av en global utmaning kan ha
gjort att en del personer som valde mellan ett
par alternativ tippade över mot just Globala
system, säger han.
Antagningsstatistiken visar en total ökning
i söktryck till Chalmers på 11 procent inför
hösten. •

C

halmers tar, med stöd av regeringen,
sitt samhällsansvar och erbjuder fler
möjligheten att studera vidare redan
i sommar och höst. I regeringens nya utbildningssatsning får Chalmers näst flest nya
utbildningsplatser i landet för 2020 och 2021.
– Vi ser ju att det kommer finnas ett stort
behov av att göra något meningsfullt under
sommaren. Och har vi möjligheten att bidra
så vill vi självklart ställa upp, säger Anna

Studenterna försåg hela
Västsverige med visir
När bristen på skyddsutrustning var som mest
akut i början av april mobiliserade chalmeristerna Edward Hadziavdic och Marcus
Toftås 3D-makers inom hela Västra Götaland
för att hjälpa till. All logistik snurrade runt
3D-teamet i Fysikhuset. Där hämtade regionen upp desinficerade, hemmatillverkade
visir för distribution med lastbil till hela Västsverige. Drygt hälften kom från labben runt
om på Chalmers campus. Nu har företagen
hunnit ikapp och tagit över extraförsörjningen. Men VGR har inte glömt.
– Vi tackar jättemycket för allt det hårda
arbete som alla frivilliga krafter lägger ner.
Det uppskattas oerhört, säger Jonas Anselmby,
som samordnar externa leverantörer på
Västra Götalandsregionen under covid-19. •

Karlsson-Bengtsson, vicerektor för utbildning
och livslångt lärande på Chalmers.
– Det är en strategisk satsning för Chalmers
i syfte att bredda rekryteringen och tillgodose
framtidens behov av ingenjörer. Genom att
också öppna en del av våra masterutbildningar
för sen anmälan erbjuder vi utbildning som
kan passa personer i olika delar av livet.
Mer information om utbud, behörighet
med mera finns på chalmers.se. •

EU storsatsar på forskning
om elhybrid-flyg
Flyget står uppskattningsvis för två till tre
procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Nu startar ett EU-projekt som ska
utreda möjligheterna till elhybrid-flygplan.
Forskare på Chalmers ska utveckla hanteringen av värmeutveckling och stötta utformningen av flygplanet i projektet. •

Lärarutbildningen får
toppbetyg
Forskare fäster en benledare
bakom örat på en patient.
Dess ljudvibrationer används
för diagnos av sjukdomar
i balansorganet.
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Av 22 svenska ämneslärarutbildningar i
matematik var det nio som visade sig ha
hög kvalitet. Allt enligt en ny utvärdering
av Universitetskanslerämbetet. Chalmers
kombinationsutbildning, som leder till
examen som både civilingenjör och lärare,
var en av dessa. •

Vestager hyllade passionen
inom flaggskeppet

Klimatsatsning
internationellt erkänd
Förra sommaren samlade Chalmers och
KTH 37 svenska lärosäten bakom det
gemensamma så kallade Klimatramverket.
Ambitionen, att bidra till 1,5-gradersmålet
genom samarbeten och egna klimatstrategier,
rymmer både sänkta egna utsläpp och större
effekt på samhällets omställning.
I maj fick initiativtagarna pris för sitt systematiska arbete av organisationen International Sustainable Campus Network, ISCN.
– Ja, det är egentligen ganska otroligt hur
ett samtal mellan några kaffekoppar i november 2018 kunde leda dels till en så fin uppslutning bland de svenska lärosätena, dels
till internationell uppmärksamhet i form av
det här priset, säger Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande på Chalmers.
I förklaringen till priset – i kategorin
Whole Systems Approach Award – står bland
annat att det är ett enastående exempel på
hur man kan ta ett helhetsgrepp kring hållbar utveckling inom högre utbildning. Juryn
betonar också vilket stort bidrag till en hållbar samhällsutveckling sektorn ger genom
detta samarbete. •

Foto: Chalmers Cortège Committé

U

tbildningarna är skapade för att
möta framtida samhällsbehov och
det är klart att det är tillfredsställande att många studenter, precis som vi,
uppfattar de här områdena som viktiga, säger
vicerektor Anna Karlsson-Bengtsson.
Att arbeta för förbättrad folkhälsa utifrån
ett tekniskt perspektiv tror Stefan Candefjord
ligger helt rätt i tiden. Han ansvarar för programmet i Medicinteknik.
– Vi är speciellt nöjda med en jämn könsfördelning, med strax över hälften kvinnliga
sökanden.
Programmet i Globala system har också

I coronapandemins spår kommer Chalmers att öppna masterutbildningar för sen anmälan, erbjuda sommarkurser och även en digital
variant av Tekniskt basår.

Foto: Graphene Flagship

Programmen Medicinteknik och Globala system som startar på
Chalmers i höst tycks vara efterlängtade. Varje plats av de 60 som
vardera program erbjuder har tre sökande i första hand.

Fler får chans att läsa på Chalmers

Foto: Fredrik Säfsten

Flygande start för
nya program

EU-kommissionär Margrethe Vestager besökte Chalmers nyligen.
Hon berömde Chalmersforskaren Jari Kinaret för att ha lyckats leverera
grafen i praktisk användning med hjälp av de enorma anslagen från EU.

C

halmers har använt våra pengar väl!
sa Margrethe Vestager, kommissionens förste vice ordförande.
– Jag kan tydligt att se den passion som
har gått in i Graphene Flagships arbete och
all nyfikenhet inför att driva forskningen
vidare till nya applikationer.
Hittills är det kompositprodukter som
finns på marknaden, där grafen ingår som

förstärkning i till exempel racketar och hjälmar, eller ger gummi, plast eller bläck nya
egenskaper. Ren grafen för biomedicinska
komponenter eller högfrekvenselektronik
är mycket svårare att tillverka. Innan tioårsperioden är slut räknar Jari Kinaret med att
nå 80 procents utbyte i labb.
– Vi följer planen i vår ”roadmap” bättre än
vad någon hade kunnat tro, säger Jari Kinaret. •

Foto: Climate Framework for Swedish Universities

NYHETER

Cortège i miniformat
En chalmerist hittar lösningen på det mesta.
När stora folksamlingar inte tilläts fick årets
Cortège anta en mindre form. Tolv små ekipage, ned till skala 1:32, placerades ut i skyltfönster i centrala Göteborg under Valborg.
De lockade trots miniformatet stor uppmärksamhet, inte minst medialt. •
CH A LMERS M AGAS IN , NR 1. 2020 — 7
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U T B I L D N I N G PÅ D I S TA N S

Tvärnit för alla planerade salstentor. I stället en snabb omläggning till skrivning
via hemmadator, full tillgång till hjälpmedel och noll kontroll. Samtidigt: Rivstart för
undervisning på distans. Sedan mitten av mars har inte mycket varit sig likt för
högskolans studenter och lärare. Text: Björn Forsman Foto: Anna-Lena Lundqvist

Styrde om
på nolltid
när smittan
kom
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Anna Karlsson-Bengtsson
kom till Chalmers i höstas och
hade knappt hunnit inta
sin vicerektorsstol innan hon
fick kliva fram för att leda
kampen mot coronakrisens
konsekvenser. Hon lyfter fram
arbetsgruppen Läsperiod
4-distans, som snabbt började
kläcka idéer och sprida
kunskap till stöd för lärarnas
omställning. ”De har gjort allt
så mycket lättare”.

Foto: Mikael Terfors

V

årterminens första tentor låg bara 36
timmar bort, när ledningen för Chalmers grundutbildning insåg att situationen var ohållbar. Vid ett blixtinkallat möte,
som drog ut till maratonlängd, beslöts bland
annat att samtliga tentor under den förestående tentamensperioden skulle ske från hemmet via dator.
Detta var torsdagen den 12 mars, fem dagar
före regeringens uppmaning till landets högskolor och gymnasier att fortsättningsvis
bedriva undervisningen på distans.
Men redan då stod det klart att coronapandemin skulle få omfattande konsekvenser.
– Vi insåg vad som rimligen skulle komma,
eftersom flera universitet som vi samarbetar
med börjat stänga ned, bland annat Politecnico
i Milano och DTU utanför Köpenhamn,
berättar Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor
med ansvar för grundutbildningen på
Chalmers.
Även inifrån verksamheten kom tydliga
signaler om att radikala beslut behövde fattas.
Mest akut var de förestående tentorna.
– En del studenter hörde av sig och undrade
om de verkligen skulle skriva sina tentor, trots
misstänkta coronasymtom. Somliga uttryckte
också en allmän tveksamhet inför att sätta
sig i en stor sal, tillsammans med andra.
Dessutom började tentamensvakterna lämna
återbud, många av dem är ju över 70 år.
Grundutbildningens ledningsgrupp beslutade alltså att omvandla samtliga planerade
salstentor till det som då kallades hemtentor
– en tentamensform som sällan prövats
på Chalmers.
Lärarna tvingades nu snabbt försöka
anpassa tentamensfrågorna efter de nya
förutsättningarna. Studenterna fick lika raskt
ställa in sig på en annan typ av tentamensuppgifter än de förberett sig för.
Anna Karlsson-Bengtsson beskriver den
första tentaperioden som ”lite chockartad för

Chalmers har inte stängt sina campus under våren, utan varit öppet för studenter och anställda som har
behövt vara på plats. Den stora kårrestaurangen har dock haft långt färre lunchbesökare än normalt.

alla inblandade”. Tack vare den nya lärplattformen Canvas fanns dock de flesta av de
tekniska förutsättningarna för hemtentamen
redan på plats.
Men distanstentamen innebar också svåra
avvägningar:
– Att förbjuda hjälpmedel hade bara
varit fånigt, eftersom vi inte hade några kontrollmöjligheter. Därför tillät vi i stället läroböcker, internet och alla andra hjälpmedel,
förklarar hon.
Men även med den förändringen blev det
omöjligt att kontrollera eventuellt fusk.
– Vi fick helt enkelt lita på studenterna.
Det vi kan se av svaren så här i efterhand är
att en del studenter uppenbarligen har samarbetat, trots att det inte är tillåtet.
I N FÖ R D E N O M TE NTA M E N S P E R I O D som inföll
före påsk förändrades formerna för distanstentamen och kontrollmöjligheterna stramades upp. Och för distanstentorna från Val-

borgs-helgen och framåt var kontrollen
ytterligare förstärkt, i form av övervakning
via webb-kamera.
Även om tentamensfrågan var den mest
akuta, så var den långt ifrån den enda som
krävde insatser.
Nästan samtidigt måste hela grundutbildningen för resten av terminen ställas om
till distansundervisning.
– Vi hade ungefär 300 kurser under läsperiod 4. Så vi gick ut till lärare, viceprefekter
och examinatorer med frågan: Hur många
av dessa klarar vi att genomföra på distans,
berättar Anna Karlsson-Bengtsson.
– Svaret blev: alla. Vi har inte behövt ställa
in en enda kurs.
Men detta har enligt henne krävt en enorm
arbetsinsats, i första hand av lärarna på
Chalmers.
– Jag kan inte ens uppskatta hur många
extra arbetstimmar som har lagts ned. Att
helt utan förberedelse, dels sköta själva under- 
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U T B I L D N I N G PÅ D I S TA N S

SAKNAR DET SOCIALA LIVET
Merarbete för lärarna och stora krav på studenters självdisciplin har blivit en följd av
distansundervisningen – som ändå flyter på. På plussidan finns ökat fokus på studierna.
Text: Björn Forsman

– Svårast under dessa veckor har varit att parallellt med alla nya rutiner även göra konsekvensanalyser. Hur påverkas studenter och lärare? Vad säger kursplaner och regelverk? Vissa saker har vi tvingats rucka på, efter klartecken från jurister.

förutsättningen för
transformationen till distansundervisning kan
uttryckas i ett ord: Zoom.
Denna IT-plattform för videokommunikation, som tidigare utnyttjats rätt sparsamt på
Chalmers, har enligt Anna Karlsson-Bengtsson fått en närmast explosionsartad användning. Inte enbart i undervisningen utan också
som alternativ till fysiska möten och sammanträden i allmänhet.
– Sunet, som administrerar Zoom-användningen för alla högskolor, ökade antalet licenser från 20 000 till 250 000 inom loppet av tre,
fyra dagar. En enormt snabb uppbyggnad av
tillgängligheten.
Anna Karlsson-Bengtsson menar att
omställningen till distansundervisning med
några enstaka undantag har fungerat väldigt
bra. Men påpekar också:
– Man kan naturligtvis genomföra distansundervisning på mer avancerade sätt än vad
vi just nu gör. En tvåtimmars föreläsning via
Zoom är mer en datorisering och troligen inte
det allra bästa sättet att utnyttja möjligheterna.
– Samtidigt är det tydligt att lärare, både
D E N K A N S K E V I K TI G A S TE
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här på Chalmers och runt om i universitetsvärlden, just nu tar väldigt snabba steg mot att
bli mer digitala i sitt sätt att undervisa.
att studenter nu hamnar i
kläm och att deras utbildning får lägre kvalitet – för att lärarna ännu inte behärskar sina
nya arbetssätt?
– Så kan det vara. Vi kommer att försöka
följa upp, både genom att prata med lärare
och med studenter.
Det som framför allt riskerar att tappas
bort finns inom utbildningar med många
praktiska moment.
– Att få stå i ett labb, att öva och pröva.
Jag är ju själv kemist och inser att här går
något förlorat just nu. Jag hoppas att de ersättningsmoment vi gjort under en kortare period
ska vara tillräckligt bra.

Foto: Mikael Terfors

 visningen, dels utveckla de nya arbetsformerna
för distansundervisning. Jag är lite rörd över
hur alla har ställt upp.

FINNS DET EN RISK

M IT T I D E N S TO R A distansomvälvningen kom
också regeringen med signaler om en kraftig
ökning av antalet utbildningsplatser vid landets högskolor. Hur pass välkommen kändes
den propån – ovanpå allt annat?
– Det är klart att man tar ett djupt andetag ... Men väldigt snabbt kom diskussionen
att handla om hur snarare än om.
Resultatet av diskussionerna mellan utbild-

ningsdepartementet och Chalmers blev dels
ett utökat program av sommarkurser, dels mer
än en fördubbling av antalet utbildningsplatser för tekniskt basår – från 300 idag till 670
nästa läsår.
Ökningen, som även leder till att grundutbildningen växer med 200 platser från påföljande år, kommer till största delen att genomföras i form av distansundervisning.
Och kanske också med en mer kreativ
användning av digitaliseringens möjligheter
– för en snabbare utveckling i den riktningen
tror Anna Karlsson-Bengtsson kan bli en
positiv konsekvens av coronakrisen:
– Ett utvecklat lärande, som integrerar
digitala modeller med den vanliga campusundervisningen – det är vad jag tror på
i framtiden. •

Parallellt med studierna jobbar Lorenzo Björck
även med ett IT-projekt för en extern uppdragsgivare som är hårt drabbad: Chalmers Cortège
Committé. Vilket förstås innebär att projektet
inte kommer till användning – åtminstone inte i
år. ”Vi utvecklar ett system för att beställa
hamburgare via mobilen. Det säljs ju en hel del
snabbmat i samband med cortègearbetet”,
förklarar Lorenzo.
– Det hade varit så mycket svårare att knyta
kontakter och lära känna folk om jag kommit i
januari, säger Tamara-Lea Adzic som började på
Chalmers i augusti.

Foto: Johan Bodell

I

höstas kom Tamara-Lea Adzic från Sydney
till Chalmers för att läsa masterprogrammet Entrepreneurship and Business
Design.
– Jag är glad att jag hann få en och en halv
termin av normalt studentliv innan allt detta
hände. Det hade varit så mycket svårare att
knyta kontakter och lära känna folk om jag
kommit i januari.
Att studera via Zoom tycker hon i stort
fungerat bra, även om dynamiken i dialogen
mellan lärare och studenter i någon mån
går förlorad. Mer fritid blir det också, när hon
inte behöver ta sig till föreläsningarna för att
närvara fysiskt.
Men visst finns det en baksida med hemmastudierna:
– Koncentrationen. Jag är lättdistraherad
och måste verkligen anstränga mig för att inte
bli sittande framför YouTube i fyra timmar.
För att slippa ur den fällan har hon tillbringat mycket av sin pluggtid på Stadsbiblioteket.
Tentamen på hemmaplan, med full tillgång
till internet och gamla tentor, blev något av
en tankeställare.

Surt att inte kunna träffas i grupp och umgås, tycker Lorenzo och Tamara.

– Jag invaggades nog i tron att jag inte
behövde plugga så mycket. Jag insåg inte att
lärare och examinatorer skulle vara betydligt
tuffare i sina bedömningar.
med mer praktiska former
för examination har restriktionerna inneburit speciella utmaningar.
Veronica Olesen är lärare och ansvarig för
högskoleingenjörsprogrammet i mekatronik.
Normalt sett skulle hennes förstaårselever
under slutet av denna vårtermin designa och
bygga ett system för att styra en hiss.
Hur går detta till, nu när fysiska möten i
labbet mellan lärare och studenter ska undvikas?
– Vi har löst det genom att låta studenterna
arbeta på distans mot hissar i en simulerad
miljö, berättar hon.
Men för att skapa en koppling till verkligheten – och kontrollera att studenterna förstått
vad de gör – har den fysiska hissutrustningen
även riggats upp i labbet.
Via Zoom har sedan studenterna instruerat läraren hur det hela ska kopplas. Och i de
FÖR UTBILDNING AR

flesta fall även kunnat se att styrsystemen
faktiskt fungerar.
Att få till det här upplägget har krävt mycket
huvudbry och många extra arbetstimmar för
Veronica och hennes kollegor:
– Vi har säkert jobbat dubbelt så mycket
som normalt under de här veckorna, uppskattar hon.
tredjeårsstudent på industriell ekonomi med IT-inriktning, lägger
under slutet av vårterminen mycket tid på sitt
kandidatarbete. Han och hans kamrater hann
göra de flesta av sina intervjuer innan restriktionerna slog till. Därför har arbetet inte
påverkats speciellt mycket av pandemin.
Han ser den nedlagda cortègen och alla
inställda sociala aktiviteter som ett stort minus
i studenttillvaron, men tycker ändå att själva
studierna flyter på fint:
– Föreläsningarna via Zoom funkar bra,
kursmaterialet finns på plats... – Jag pluggar
nog mer nu än i vanliga fall. Det finns inte
så mycket annat att göra. •
LO R E N ZO B J Ö RC K ,
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Foto: Marie Ullnert / Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AVA N C E R A D D I A G N O S T I K

Svensk sjukvård står inför stora utmaningar, och ropar
efter ny teknik för att lösa dem. Diagnostik är en av
pusselbitarna. Med hjälp av exempelvis AI och precisionsdiagnostik finns mycket att vinna, både för vårdsystemet
och för individen.
Text: Mia Malmstedt

V

NY TEKNIK SKA
GE MER VÅRD
FÖR PENGARNA
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i kan börja med att konstatera: nej, det
här är inte ännu en artikel om corona.
Även om det allra mesta – oavsett
om vi talar om vård eller diagnostik – under
första halvan av 2020 handlat om covid-19, så
finns det naturligtvis en mängd andra
utmaningar och framtida utvecklingsprojekt
för svensk sjukvård, pre och post corona.
Att svensk sjukvård står inför en stor
omställning har knappast gått någon förbi.
Vårdköer, överfulla akutmottagningar, primärvårdsreformer och personalbrist flimrar
förbi i nyhetsflödet. Kanske kan det mesta
kokas ner till en fråga: har sjukvården blivit
för bra?
– Vi kan göra allt mer, allt högre upp i åldrarna och allt mer förfinat, säger Peter Gjertsson, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, och ansvarig för område 4
som – med bland annat radiologi, klinisk

fysiologi och alla laboratorier – innehåller
merparten av sjukhusets diagnostik.
– Men den medicinska utvecklingen och
den större andelen äldre i befolkningen leder
också till ökade sjukvårdsbehov. Nu måste vi
ta tekniken till hjälp för att klara detta. Vi kan
inte bara jobba på som vi tidigare gjort, utan
behöver tekniska lösningar som låter oss göra
mer med samma resurser.
på en sådan lösning är
AI och bilddiagnostik. Om datorn tolkar bilder med hjälp av artificiell intelligens, så får
radiologen ett försorterat urval att granska;
bilder där datorn redan ringat in de potentiella
problemen. Diagnosen blir säkrare, snabbare
och mer effektiv.
– Vi ser också en utveckling där teknik
gör det möjligt för patienterna att sköta allt
mer av mätning och diagnostik i hemmet. 

E T T T Y D LI G T E X E M P E L

En operationssal hos Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fullt
utrustad med nära 400 medicintekniska produkter för bildstödd diagnostik eller behandling. Detta är
en av de tekniktätaste och mest avancerade operationsavdelningar som finns i Sverige. I huset finns
flera så kallade hybridsalar, där kirurgi och bilddiagnostik kan utföras i samma rum.
Chalmers forskningscentrum MedTech West etablerar i år samverkanslabb hos Bild- och interventionscentrum. Med start 2021 planeras kliniska tester inom diagnostik med mikrovågor och magnetencefalografi (MEG).
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Foto: Henrik Sandsjö

Diagnostik med hjälp
av mikrovågor

Foto: Johan Bodell

AVA N C E R A D D I A G N O S T I K

”Kompetens efterfrågas,
både externt och
internt, och det visar
sig att Chalmers har
mycket av den.”

Med mikrovågor är det möjligt att avläsa mönster som kan användas
för diagnostik. Svaga mikrovågssignaler skickas genom kroppen och
avläses. Mönstret som signalerna bildar analyseras med algoritmer
för bildrekonstruktion eller AI-baserad klassificering.

P

å institutionen Elektroteknik, tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset och andra samarbetspartners, tillämpar forskarna metoderna inom
bland annat strokediagnostik och mammografi. Tekniken erbjuder en möjlighet att
bygga små, mobila enheter vilket gynnar
snabb, tidig diagnos – vilket är särskilt kritiskt
vid diagnos av stroke.

Den så kallade strokehjälmen som utvecklats
av forskargruppen kan redan i ambulansen
avgöra om en stroke orsakats av en propp eller
blödning. Det minskar tiden till behandling
och därmed räddas fler till ett bättre liv efter
stroken.
– Många faktorer talar för att mikrovågstekniken har potential att bli en mycket effektiv
metod för diagnostik, säger Andreas Fhager. •

Andreas Fhager och strokehjälmen, som kan
avgöra om en stroke orsakats av en propp eller
en blödning.

– Vi inom Hälsa och teknik ska se till att forskare med olika kompetenser kan lösa utmaningar som man inte kunnat ta sig an på egen hand, och tillsammans –
internt och med externa parter – uppnå högre mål, säger Ann-Sofie Cans, ledare för Chalmers nya styrkeområde.
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 Patienten blir expert på sin egen sjukdom,
vilket är en fördel för individen samtidigt som
det sparar resurser i sjukvården, säger Peter
Gjertsson, och tillägger att de som inte kan
använda tekniken av olika skäl naturligtvis
fortfarande ska tas omhand.

är ett område
under uppsegling; behandlingar kan skräddarsys när genetisk diagnostik kan påvisa
sjukdom och bilddiagnostik identifierar
problemområdet.
ÄV E N P R E C I S I O N S M E D I C I N

Foto: Jenny Haagman/SU

På Matematiska vetenskaper har Erik Kristiansson utvecklat algoritmer för att analysera
mönster i bakteriers arvsanlag. Det gör det
möjligt att hitta förändringar som ger motståndskraft mot antibiotika, vilket förbättrar
möjligheten till effektiv behandling.
Kristiansson har, tillsammans med Kristina Lagerstedt och Susanne Staaf, grundat
1928 Diagnostics, vars molnbaserade programvara analyserar arvsanlag hos bakterier
och ger information om smittspridning och
behandlingsalternativ.
Fredrik Westerlund på Biologi och bioteknik studerar de DNA-molekyler – så kal�lade plasmider – som huvudsakligen orsakar
snabb spridning av antibiotikaresistens.
Plasmiderna identifieras genom att forskarna
formar ”streckkoder” på dem. I kombination
med gensaxen CRISPR kan även de gener
som gör bakterier resistenta identifieras.
Metoden har nu ytterligare utvecklats till att
också identifiera själva bakterien, vilket är
viktigt då olika typer av bakterier orsakar
olika allvarliga infektioner. •

Foto: Johan Bodell

Bekämpar antibiotikaresistens

Fredrik Westerlund studerar de DNA-molekyler som huvudsakligen orsakar snabb spridning av
antibiotikaresistens. Här flankerad av kollegorna Gaurav Goyal och Vinoth Sundar Rajan.

– Det är väldigt glädjande att Chalmers satsar på
hälsoområdet. Det är så mycket vi behöver hjälp
med – vi har frågorna och ni har förhoppningsvis
svaren, säger Peter Gjertsson, områdeschef på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Täta samarbeten mellan Chalmers och
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har funnits
länge. Forskare från båda håll har exempelvis
tillsammans utvecklat avancerade medicintekniska produkter, ny kunskap till grund för
bättre läkemedel och forskat kring miljöer
och arkitektur inom vården. På Chalmers
bedrivs hälsorelaterad forskning på hela 12
av 13 institutioner, vilket inkluderar många
olika forskningsfält.
var så mångfacetterad stod
klart efter en inventering inför uppstarten av
Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik.
Det nya styrkeområdet ska bilda en röd tråd
genom forskningen på Chalmers och knyta
ihop den med externa parter. Startskottet gick
i januari.
– Under utredningstiden gjorde vi intervjuer på varje institution och förstod att många
frågeställningar inom hälsa var gemensamma,
över gränserna mellan institutioner. Kompetens efterfrågas, både externt och internt, och
det visar sig att Chalmers har mycket av den,
säger Ann-Sofie Cans, docent på Kemi och
kemiteknik och ledare för styrkeområde Hälsa
och teknik, som menar att Chalmers forskare
AT T FORSK NING E N

allt för länge varit vana att arbeta i silos.
– Nu ska vi starta aktiviteter där våra 200+
forskare får möjlighet att lära känna varandra,
och samtidigt öka vår externa samverkan.
E T T SAM AR B E TSOM R ÅD E som redan tagit steg
framåt är just AI. I december 2019 klev SU in
som en samarbetspartner i Chalmers AI
Research Centre, Chair. Rent praktiskt innebär samarbetsavtalet ett åtagande över minst
fem år, med gemensamt finansierad forskning
inom AI för vård och hälsa. Ett antal prioriterade utmaningar har mejslats fram. En av
dem är diagnostik. Med AI kan stora mängder
data – mätvärden, text, bilder – behandlas,
och datorn kan lära sig att känna igen symtom.

forskarassistent på
Chalmers institution för data- och informationsteknik, är själva bryggan mellan styrkeområde Hälsa och teknik, Chair och SU.
Tillsammans med sin motsvarighet från SU
tar han nu fram en gemensam forsknings
agenda.
– Även om vi redan tidigare har jobbat ihop,
så innebär samarbetet i styrkeområdet och
Chair att vi nu kan koordinera oss.

FREDRIK JOHANSSON,
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Foto: Mikael Terfors

Artificiell intelligens kan vara till stor hjälp i beslutsstöd för vården och
på Chalmers bedrivs flera olika projekt.

R

obert Feldt och Marina Axelson-Fisk,
professorer i datateknik respektive
matematik, arbetar tillsammans med
Infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i ett projekt inriktat mot sepsis, blodförgiftning. Snabb diagnos och behandling är avgörande för överlevnad, men
dagens screeningverktyg håller låg precision.
Målet med projektet är att kunna stödja
läkare att tidigare ställa rätt diagnos, med
hjälp av AI. Metoden de utvecklar kan även
testas på andra diagnoser och under våren
har forskarna tittat särskilt på om den går att
använda på covid-19.
AI-stöd är även intressant för analys

– Med en gemensam forskningsagenda skapar vi en överblick över styrkorna på Chalmers och SU inom AI,
identifierar samarbetsområden och tar fram förslag på hur vi kan samarbeta, säger Fredrik Johansson.

 Till exempel kan vi se om flera forskare faktiskt jobbar mot samma mål, så att vi blir mer
effektiva och hittar synergier, säger han.

själv ett
projekt där studenter använder insamlade
data om patienter med Alzheimers sjukdom
för att låta AI leta mönster. Alzheimers diagFREDRIK JOHANSSON HANDLEDER

nosticeras idag främst med hjälp av kognitiva
tester, som exempelvis minnestester, och yttrar sig väldigt olika.
– Man vet att Alzheimerspatienter har
plackbildningar i hjärnan. Men vissa patienter
får stora symtom medan andra inte får det,
trots lika omfattande plackbildningar. Varför?
Vi vill ta fram ett verktyg som kan ge en hel-

av medicinska bilder, där datorer lär sig att
tolka till exempel röntgenbilder av mänskliga
organ. Fredrik Kahls forskargrupp utvecklar
tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset en AI-baserad metod för att bedöma
skiktröntgenbilder av hjärtats kranskärl.
Hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen.
En AI-bedömning har inte bara potentialen
att bli lika träffsäker som den mänskliga
bedömningen utan går betydligt fortare och
är mer konsistent, när datorn väl är upplärd.
I nästa steg kan AI hjälpa till att se oupptäckta samband och mönster, och därmed
bidra med helt ny medicinsk kunskap. •

Foto: Henrik Sandsjö

AN N -SOF I E C AN S PÅPE K AR att Chalmers även

går in och stöttar i den nya innovationsutbildningen för ST-läkare som SU nyligen startat.
– Sahlgrenska vill att läkarna ska ha kunskap om olika områden inom teknik. Då kan
vi hjälpa dem att hitta rätt personer för att ge
en föreläsning eller ordna studiebesök, som
nu i vår inom exempelvis AI och 3D-printning,
säger Ann-Sofie Cans.
– Från vårdens sida inser man allt mer
att man behöver ingenjörernas kompetens.
Och vi finns här för att stödja. Om ingen
använder våra lösningar, så kommer de ju inte
till någon nytta. •

AstraZeneca Bioventure Hub, Högskolan i Borås och Sahlgrenska
Science Park.

• Digitalisering, Big Data och AI
• I nfektion, läkemedelsleverans och diagnostik
• Prevention, livsstil och ergonomi
• Medicinteknik
• System och miljöer för hälsa och vård

Styrkeområdet och samarbetena omfattar inte bara forskning utan
även utbildning. Chalmers och SU har startat ett pilotförsök med
en gemensam forskarskola i medicinteknik. På sikt kan eventuellt
doktorander som antas ges möjlighet till dubbel examen. Chalmers
har även skapat det nya basprogrammet Medicinteknik, och de
första studenterna startar i höst.

Profilerna har definierats utifrån den forskning som finns
representerad på Chalmers, men också visat sig fungera som
värdefulla ingångar till högskolan. Förutom Sahlgrenska
Universitetssjukhuset inkluderar de externa samarbetsparterna
bland annat Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska
akademin på Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen,
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Styrkeområde Hälsa och teknik har definierat tre samhällsutmaningar att arbeta mot, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål:
Ändrad befolkning och nya sjukdomar, Ökat behov av vård i ett
samhälle med begränsade resurser, samt Hälsa, klimat och hållbarhet. •

Biomarkörer i blodprov kan ge information om
risker för vanliga sjukdomar.

Identifierar sjukdom
innan symtom uppstår
Rikard Landberg på Biologi och bioteknik
arbetar med metabolomik, en omfattande
analys av molekyler i biologiska prov som
blodplasma. Faktorer som påverkar hälsan
– gener, livsstil, miljöföroreningar, mediciner – ger avtryck på metabolomet, det mönster av små molekyler som finns i provet.
Genom att mäta avtrycken, och relatera
dem till hälsoparameterar och sjukdomar,
kan forskarna studera olika faktorers påverkan, men även få information om underliggande mekanismer. Forskning pågår också
för att hitta så kallade biomarkörer som
kan identifiera sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes eller cancer. •

Snabbt och effektivt
influensatest

FAKTA: CHALMERS STYRKEOMRÅDE HÄLSA OCH TEKNIK
Chalmers nya styrkeområde spänner över 12 institutioner och är
organiserat i fem profilområden:

Foto: Johan Bodell

AI och diagnostik

hetsbild av patienten, för att få fram vad skillnaderna kan bero på. Vi tittar på faktorer som
kan mätas när de diagnosticeras, men också
följas över tid. Tanken är att i första hand
kunna förutsäga hur sjukdomen kan förväntas
utvecklas, men kanske kan vi också på sikt få
fram ett verktyg som kan diagnosticera subgrupper hos Alzheimerspatienterna.
Planer finns för gemensam infrastruktur,
och även för utbildningsinsatser. Ett exempel
är etikprövningar, något som efterfrågas av
Chalmersforskare som inte hanterat detta i
någon större utsträckning tidigare, men som
förstås är väldigt viktiga i vården.
– Här kan vi behöva utbilda vår personal.
Och omvänt pratar vi också om utbildning i AI
för forskare på SU, säger Fredrik Johansson.

Fredrik Kahl är professor vid Elektroteknik. Hans forskargrupp
utvecklar AI för att diagnosticera medicinska bilder.

På institutionen för mikroteknologi och
nanovetenskap bygger Dag Winkler och
hans kollegor en bärbar liten enhet som ska
kunna diagnosticera influensa på under en
timme, och provet behöver därmed inte
skickas till labb för analys. Får man testsvaret inom en timme innebär det att man
kan isolera patienter med smittsamma
sjukdomar i tid. Forskningsprojektet sker
i samarbete med flera parter, däribland
Karolinska Institutet.
Projektet är inriktat på influensadiagnostik men forskarna menar att utrustningen även kan användas för att upptäcka
andra sjukdomar, exempelvis malaria,
Sars – eller covid-19. Det senaste året har
forskargruppen lyckats förbättra känsligheten hos tekniken så pass att de nu söker
patent och tittar på förutsättningarna
för kommersialisering. •
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CHALMERS E-VILLAGE
HAR FOKUS PÅ
ENTREPRENÖRSKAP
Stena Center – flexibla
kontorslösningar för
uppstartsbolag

Veras Gräsmatta – mötesplats och
yta för föredrag och andra event

Området
erbjuder en mängd
lokaler i olika storlekar för
uppstartsbolag. Här finns
även föreläsningssalar,
seminarierum, grupprum
och andra mötesplatser,
både inom- och
utomhus.
Chalmers Ventures – rankad som en
av världens tio bästa inkubatorer

Chalmers E-village
reception och service

Café Vera
Institutionen för teknikens ekonomi och
organisation med forskningsexpertis inom
innovations- och entreprenörskap

På norra delen av campus Johanneberg växer nu
en internationell nod inom entreprenörskap fram.
Text: Anne Berit Heieraas/Gunilla Winroth Foto/grafik: Mikael Terfors/Yen Strandqvist

C

halmers ligger i internationell framkant inom entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande. Chalmerssfären
har ett väletablerat och fullständigt ekosystem som
stödjer innovation och entreprenörskap genom hela
processen. Högskolan har också djup akademisk
kompetens inom området.
Nu får entreprenörskap ett eget kvarter

Chalmers Vasa blir Chalmers E-village. Här möts världsledande
forskare, engagerade studenter, innovativa uppstarts- och tillväxtbolag
samt näringsliv och samhälle för att dela idéer, utbyta kunskap och samverka.
Detta skapar värde och nytta för både individen och samhället. •
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Bas för studenter på Chalmers utbildningsprogram Industriell ekonomi samt masterprogrammet Chalmers Entreprenörskola

Wijkanders Restaurang
och festvåning

Huvudkontor
Chalmersfastigheter

Vera Sandberg – staty av
Sveriges första kvinnliga
ingenjör utexaminerades
från Chalmers 1917
Chalmers Innovationskontor stödjer
forskare som vill nyttiggöra sin
forskning och kunskapstillgångar
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C HALM E RS E-VI LL AG E

NOTISER

ENTREPRENÖRIELL
KOMPETENS BEHÖVS
MER ÄN NÅGONSIN
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Inom utvecklingen av medicintekniska produkter finns stor
efterfrågan på nya kroppsliknande
material som är lämpliga att föra
in i kroppen. Sådana ingrepp
kan innebära stora risker, som
kan leda till svåra infektioner.

Entreprenöriell förmåga är en kärnkompetens som kan
användas i allt, från att lösa konkreta tekniska problem
till stora samhällsutmaningar. Den typen av kompetens
behövs mer än någonsin i dagens osäkra läge i världen,
menar Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för
nyttiggörande.
Text: Anne Berit Heieraas/Gunilla Winroth Foto: Anna-Lena Lundqvist

Vad är Chalmers E-village?

– Chalmers E-village är ett komplement till
andra mötesarenor och till närliggande teknikparker. Det är en arena för entreprenörskap
för forskare och studenter – men även andra.
Här möter man uppstarts- och tillväxtbolag,
människor med idéer och andra innovativa
aktörer mitt i universitetets miljö. Alla kan
inspireras, utveckla och testa sina idéer och
knyta kontakter. Här kan man få hjälp att
förverkliga sin idé, starta bolag, lyssna på
spännande föredrag och ta del av en mångfald
kompetens och expertis.
redan Chalmers Ventures,
Chalmers entreprenörskola och forskningsexpertis inom innovation och entreprenörskap.
Vi har café, restaurang och ytor för event och
spontana möten, bland annat Veras gräsmatta.
Stena Centers verksamhet är på väg att flytta
in med plats för ett 60-tal uppstartsbolag. Även
andra bolag med stark chalmerskoppling är
I K VARTE RET FINNS
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på väg in på området. Chalmers E-village är,
och ska i ännu högre grad bli, en plats – både
fysisk och digital – där entreprenörskap är
för alla.

Saturnus största måne Titan har en dynamisk
yta med säsongsbundna regnperioder, sjöar
och hav i dess polarregioner, liksom en tät kväverik atmosfär. De här förhållandena liknar i
viss mån Jordens och därför överväger flera
forskare möjligheten till liv på Titan. Vätskorna
på Titan består dock till skillnad från Jorden
inte av vatten utan av hav av metan och etan.
Temperaturen på ytan är även cirka -180°C.
– Titan är en fascinerande plats för att pröva
vår kunskap om prebiotisk kemi – kemin som

Vad är målsättningen?

– Chalmers E-village ska vara en arena där
man utmanas att tänka nytt och våga. En plats
som bidrar med nya impulser och input till
forskarna, som ger inspiration och öppnar upp
för nya forskningsfrågor. Likadant för studenterna, som är vårt absolut viktigaste samhällsbidrag. Vi vill att alla våra studenter ska få
entreprenöriella erfarenheter. Här har de övat
sig i att vara modiga, tränat sin förmåga att
tänka nytt och testat nya lösningar i praktiken,
tillsammans med andra. Just samskapandet
är centralt: att våga ompröva i grupp. Här får
man träna på det.
Jag är övertygad om att entreprenöriell
förmåga kommer att bli en allt viktigare
nyckelkompetens i arbetslivet. Våra studenter
behöver vara bättre rustade för att hitta
lösningar på världens största problem, inte
minst klimatfrågan.
Vad ligger bakom satsningen?

– Vi vill bli världsledande inom innovation
och entreprenörskap. Satsningen på Chalmers
E-village är ett steg i att etablera en ännu star-

N

u har forskare på Chalmers upptäckt
ett nytt sätt att göra gummiliknande material med unika egenskaper,
som kan ersätta mänsklig vävnad.
– Vi blev verkligen förvånande över att
materialet kunde bli så mjukt, flexibelt och
extremt elastiskt. Att det inte skulle fungera som ett benersättningsmaterial blev
tydligt, men de nya och oväntade egenskaperna gjorde vår upptäckt minst lika spännande, säger Anand Kumar Rajasekharan,
doktor i kemi och en av forskarna bakom
studien.
Eftersom det nya materialet går att injicera och föras in med titthålskirurgi kan
det också bidra till att minska behovet av
operationer för att återbygga delar av kroppen. De ordnade nanoporerna gör att det
dessutom kan laddas med läkemedel för
att förbättra dess inläkning. •

Inget liv på Saturnus måne
– Entreprenörskap är ett bredare begrepp för oss
än att enbart bilda nya bolag. För oss är det ett
sätt att tänka, att utveckla idéer för att lösa verkliga problem och arbeta tillsammans med olika
kompetenser för att skapa värde.

kare community nära kärnverksamheten, där
alla är välkomna. Vi har en stark etablerad
kultur, som vi vill utveckla och bygga vidare
på. Begreppet groddföretag myntades faktiskt
på Chalmers redan på 70- och 80-talen. Vi har
även ett unikt ekosystem här, som stimulerar
och stödjer verksamheten.
Se Chalmers E-village som ännu ett sätt
att förverkliga vår vision ”för en hållbar framtid” och bidra till lösningar. Vi stärker vår
egen konkurrenskraft och förmåga att attrahera talanger och resurser. Om vi redan är
kända för innovation och entreprenörskap i
Sverige vill vi nu nå ut med vårt budskap ännu
bättre internationellt. •

Foto: NASA / Yen Strandqvist

F

redrik Hörstedt vill att både studenter
och forskare ska få entreprenöriella
erfarenheter och chans att utveckla
den här typen av förmågor. Han ser Chalmers
E-village, och de möjligheter som Chalmers
E-village erbjuder, som ett sätt att stärka
Chalmers bidrag till näringsliv och samhälle.

Foto: Yen Strandqvist

Nanogummi kan göra susen i kroppen

föregår liv. Vilka kemiska eller kanske biologiska strukturer skulle kunna bildas under de
här förhållandena? Azotosomer som ett alternativt cellmembran var verkligen ett intressant
förslag enligt det vi vet. Men vårt nya forskningsarbete visar tyvärr att även om den här
strukturen kanske skulle fungera i Titans
extrema förhållanden skulle den ändå inte
kunna bildas, säger Martin Rahm, forskningsledare på Kemi och kemiteknik på Chalmers
tekniska högskola. •

Bryggkaffe minskar
diabetesrisk
Kaffe minskar risken att drabbas av typ
2-diabetes − men bara om du dricker bryggkaffe istället för kokkaffe. En studie från
Chalmers, i samarbete med Umeå universitet, visar att valet av bryggmetod påverkar
utfallet av kaffets hälsoeffekter.
− Vi har identifierat specifika molekyler,
biomarkörer, i blodet hos deltagarna i studien
som speglar intaget av de olika kaffesorterna.
Dessa biomarkörer används sedan för analys
när vi beräknar risken för typ 2-diabetes.
Resultatet visar tydligt att kokkaffe inte ger
den positiva effekt på diabetesrisken som
bryggkaffe gör, säger Rikard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers. •

”Kritik av ekologisk mat
inte nog underbyggd”
Jordbrukets och matens miljöeffekter diskuteras intensivt. Men de vanligaste analysmetoderna bortser ofta från avgörande faktorer, enligt forskartrion bakom en studie i
tidskriften Nature Sustainability. Exempel
på sådana faktorer är biologisk mångfald,
jordkvalitet, giftspridning och samhällsförändringar. Dessa förbiseenden kan leda
till fel slutsatser om intensivjordbruk och
ekologiskt jordbruk.
– Dagens LCA-metodik och tillämpningar
är helt enkelt inte tillräckligt bra för att utvärdera agroekologiska odlingssystem, såsom
ekologiskt jordbruk. Metoden behöver
utvecklas och kopplas ihop med andra
verktyg för miljöutvärdering för att få fram
en mer balanserad bild, säger Christel
Cederberg, biträdande professor vid Chalmers
avdelning Fysisk resursteori. •
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K L I M AT C O 2

HÖG TID ATT
FÅ KRAFTFULL
POLITIK
PÅ PLATS
Ett dussin av basindustrins anläggningar står för runt en femtedel av
Sveriges utsläpp av växthusgaser. Teknik för att minska dessa utsläpp
till nära noll finns redan, men den kräver stora investeringar, enligt Filip
Johnsson och hans kollegor inom Mistra Carbon Exit. Nu brådskar det
med att införa tillräckligt kraftfulla politiska och ekonomiska styrmedel
för att investeringarna ska ske i den takt som krävs.
Text: Johanna Wilde Foto: Anna-Lena Lundqvist
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D E S T Ö R S TA K L I M AT U T S L Ä P P E N

F

orskarna är överens: Handelssystemet
med utsläppsrätter inom EU räcker inte
till för att sätta igång den klimatomställning som behövs inom basindustrin för
att Sverige ska nå sina klimatmål. Det säger
Filip Johnsson, professor i energiteknik på
Chalmers.
– Priset för att släppa ut koldioxid är för
lågt, och kommer att fortsätta vara det under
de år framöver när omställningen måste ske.
Inom basindustrin, till exempel producenter
av cement och stål, behöver man göra mycket
stora investeringar för att sänka sina utsläpp
radikalt. Allt pekar på att det anses för riskabelt att göra dessa investeringar med dagens
förutsättningar.
Han är vice programchef för Mistra Carbon
Exit, ett femårigt forskningsprojekt om de
tekniska, ekonomiska och politiska utmaningarna för Sveriges mål om noll nettoutsläpp av
växthusgaser år 2045. När det gäller basindustrin är själva tekniken den minsta utmaningen, enligt Filip Johnsson.
– Den teknik som behövs för klimatomställningen finns redan. De tre viktigaste åtgärderna
är koldioxidavskiljning och lagring, elektrifiering och bränslebyte. Grovt sett kan man säga
att kostnaden för att ta bort en stor del av industrins koldioxidutsläpp ligger på runt 1 000
kronor per ton minskade koldioxidutsläpp.
Siffran kan jämföras med genomsnittspriset för utsläppsrätter inom EU, som under
2019 var knappt 25 euro per ton koldioxid.
Koldioxidavskiljning och lagring, CCS,
skulle kunna bli en mycket kraftfull åtgärd. 
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 Både för att minska utsläppen från processer
som använder fossila bränslen och för att
åstadkomma negativa utsläpp, vilket behövs
för att nå Parismålet. Det senare innebär att
man fångar in koldioxiden vid förbränning
av biomassa.
– I princip skulle man kunna få bort 90
procent av utsläppen från Sveriges basindustrier genom att använda CCS på alla stora
punktutsläpp.
I dagsläget är den svenska CCS-strategin
beroende av att Norge får igång storskalig
lagring av koldioxid på sitt territorium under
Nordsjöns botten. Beslut om att investera i

”Priset för
att släppa ut
koldioxid är för lågt,
och kommer att fortsätta
vara det under de
år framöver när
omställningen
måste ske.”

koldioxidavskiljning på en eller två norska
anläggningar väntas i norska stortinget under
året. Vad händer om det blir ett nej?
– Det tror jag inte att det kommer bli, säger
Filip Johnsson. Det skulle nog vara en prestigeförlust för Norge, som har arbetat länge med
CCS-frågan och anses ligga långt framme.
Den olja och gas som Norge tar upp orsakar
också lite av ett dåligt klimatsamvete.
FÖR NÅG R A ÅR SE DAN kunde han och kollegan

Johan Rootzén visa att kostnaderna för radikalt minskade koldioxidutsläpp skulle spädas
ut kraftfullt längs värdekedjorna för basindustrins produkter. De investeringar som
krävs för klimatneutral cement skulle göra
cementen 70 procent dyrare. Klimatneutralt
stål skulle bli 25 procent dyrare. Men priset
på slutprodukterna, där materialen ingår,
skulle bara öka marginellt. Till exempel skulle
ett hus eller en bil bara bli 0,5 procent dyrare,
eftersom materialkostnaden utgör en så liten
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del av produktens totalkostnad.
Sveriges stål- och cementproduktion orsakar idag drygt 15 procent av landets koldioxidutsläpp, och hälften av utsläppen från landets
industrier totalt. De tillhör de utsläppskällor
i vårt land som är svårast att åtgärda. Men
forskningsresultaten från Chalmers bidrog
till nya idéer om hur man kan lösa upp knutar
inom basindustrins klimatomställning genom
att ta samlade grepp om hela värdekedjorna.
Det perspektivet använder nu forskarna inom
Mistra Carbon Exit.
– Om nödvändiga investeringar görs hos
materialproducenterna skulle det alltså inte
bli märkbart dyrare för konsumenterna, men
ändå möjliggöra tillräckliga utsläppsminskningar, säger Filip Johnsson. Problemet är att
producenterna i dagsläget inte kan motivera
de stora, transformativa satsningar som krävs
för att nå klimatmålen.
med dessa satsningar.
Basindustrin har investeringscykler på tiotals
år för större ombyggnader av grundprocesserna, så det är få cykler kvar till år 2045 när
utsläppen av växthusgaser ska vara nära noll.
– Därför kan vi inte vänta på att priset för
koldioxidutsläpp inom EU framåt mitten av
seklet börjar bli så högt att det kan driva fram
omställningen. Vi måste så fort som möjligt
utveckla nya innovativa styrmedel, finansieringsformer och affärsmodeller för de nödvändiga investeringarna.
– Det saknas egentligen varken pengar
eller vilja att investera. Många stora aktörer
vill nu placera kapital i verksamhet som minskar koldioxidutsläppen, men risken anses för
hög eftersom vi inte har tillräckligt tydliga
och långsiktiga drivkrafter på plats. En viktig
form av styrmedel är därför sådana som kan
dela risken mellan olika delar av samhället,
så att den inte bara hamnar hos de verksamheter som har ambitionen att gå före.
O C H D E T Ä R B R ÅT TO M

som ett viktigt
styrmedel som många har stora förväntningar
på när det gäller att uppnå klimatmål. Trafikverket, regioner och kommuner är storkonsumenter av bland annat betong och stål.
Därför skulle de i teorin kunna ställa upphandlingskrav som driver fram en omställning
av produktionen.
Men detta instrument är i praktiken väldigt
svårt att använda. Det menar Anna Kadefors,

professor i fastighetsförvaltning på KTH och
gästprofessor på Chalmers. Hon leder den
Formas-finansierade satsningen Procsibe som
forskar om innovativ upphandling inom byggd
miljö, och har i samarbete med Mistra Carbon
Exit studerat klimatkrav inom internationellt
byggande av infrastruktur.
– Upphandling är en central drivkraft inom
byggindustrin och måste absolut förändras.
Men komplexiteten underskattas ofta, även
av erfarna personer. Problemet är att det är
svårt att ställa krav på något som inte finns
eller är okänt, för då får du inga anbud, eller
för låga anbud som skapar konflikter senare.
Och så måste man tänka på kostnaderna för
att ta fram anbud och följa upp kraven, säger
Anna Kadefors.
Hon menar att vi i Sverige måste utveckla
stödsystem på branschnivå för redovisning av
produktdata, mätning av klimatprestanda och
certifiering. Där har till exempel England och
Nederländerna kommit längre än Sverige,
och har byggt upp mer kompetens.
– Ofta finns en övertro på incitament, som
bonusar och viten, och en bristande förståelse
för att människor faktiskt måste ha den basala
kunskapen först, säger Anna Kadefors. Och
för att tiden för att ta fram nya lösningar i ett

Foto: Ulrika Ernström

D E S T Ö R S TA K L I M AT U T S L Ä P P E N

Industrin som helhet stod för 32 procent av Sveriges totala utsläpp
av växthusgaser år 2018. Basindustrin – som innefattar gruvor,
järn-, stål- och metallverk samt baskemikalie-, cement-, massa- och
pappersindustri – orsakade större delen av dessa utsläpp.
De tre största sektorerna stod för följande andel
av den svenska industrins utsläpp:
Upphandlingar är centrala som drivkraft. De måste
förändras för att snabbt skapa klimateffekt.
”Men beställarna behöver ökade kunskaper för
att kunna utforma upphandling som driver på
utvecklingen, samtidigt som det som de efterfrågar
måste finnas att köpa. Trafikverket har en väldigt
viktig roll. De är själva en stor upphandlare, och de
kan bidra till att höja kompetensen i branschen mer
generellt”, säger Anna Kadefors.

• Järn- och stålindustri, 34 procent
• Mineralindustri, främst cementproduktion, 19 procent
• Raffinaderier, 18 procent

byggprojekt är begränsad. Vi ser att incitamenten ofta kräver omfattande beräkningar
som tar tid från arbetet med att minska klimatpåverkan. Därför kan det vara mer effektivt med specifika krav på material eller tekniska lösningar, som man sedan höjer över tid,
mellan projekt.

• Inom järn- och stålindustrin siktar man i första hand på elektrifiering, genom byte av
masugnsprocessen – där man använder kol
– mot vätgasbaserad järnmalmsreduktion.
SSAB, LKAB och Vattenfall driver ett projekt
om detta som heter Hybrit, med siktet att få
igång ett storskaligt demonstrationsprojekt
år 2035.

Mistra Carbon Exit är
Lars Zetterberg, forskare och klimatpolitisk
expert på IVL Svenska Miljöinstitutet. Han
menar att EU:s system för handel med
utsläppsrätter är ett av de viktigaste styrmedlen. Men priset på utsläppsrätter är alltså för
lågt, och om man skulle höja det finns en oro
för att EU:s industri skulle konkurreras ut av
industrier utanför unionen som inte betalar
för sina utsläpp. Därför, berättar Lars, kan
koldioxidtullar in till EU vara en intressant
möjlighet som man ska titta närmare på inom
forskningsprogrammet.
– Om man till exempel skulle införa en
koldioxidtull som motsvarar priset på EU:s
utsläppsrätter så skulle man kunna öka ambitionen för unionens utsläppshandel. Då skulle
risken för att EU:s industri konkurrerades
ut av industri utanför unionen minska.
EU-kommissionen är redan inne på möjligheten, och kommer att ta fram ett förslag
om koldioxidtullar.

Resurserna som behöver fasas ut är främst kol
inom järn- och stålindustrin, fossilt bränsle i
cementindustrin samt fossil råvara i kemi- och
raffinaderisektorerna.

PROGRAMCHEF FÖR

UPPHANDLING UPPFATTAS OFTA

Filip Johnsson tycker att vi måste skärpa till oss
i Sverige. ”Både bland politiker och allmänhet
finns en bild av att vi ligger i täten i klimatarbetet,
men vi får inte glömma att vi har mycket gratis på
grund av vattenkraften, stor tillgång till biomassa
och bra lägen för vindkraft. Nu gäller det att vi
behåller försprånget där vi har det. Med rätt
politiska och ekonomiska instrument kan vi
införa ny teknik som skapar grön tillväxt och
stora exportframgångar.”

SÅ KAN BASINDUSTRIN
STÄLLA OM

• Vid cementtillverkning kommer 60 procent
av koldioxidutsläppen från en kemisk reaktion i tillverkningsprocessen. Dessa processutsläpp kan bara avlägsnas med CCS. Resterande 40 procent kommer från det bränsle
som används för att värma upp cementugnarna. Dessa fossila utsläpp kan man få
bort genom en kombination av elektrifiering
och byte av fossilt bränsle mot biobränsle i
form av restprodukter.



• För kemi- och raffinaderiindustrin pekar allt
på att CCS krävs för att uppnå nära nollutsläpp av koldioxid. I en värld som rör sig i linje
med Parisavtalet är det också nödvändigt
att kemi- och raffinaderiindustriernas råvara på sikt blir förnybar, eller cirkuleras.
De svenska kemi- och raffinaderiindustrierna bör ha relativt god möjlighet att ställa
om till att skapa returplastraffinaderier
kombinerat med att successivt använda
ökad andel bioråvara , bedömer forskarna.

• Möjligheterna till bränslebyte inom industrin
kommer att påverkas av ökad konkurrens om
biomassa, från bland annat transportsektorn
och el- och värmesektorn. Biomassa tror
forskarna kan vara det enda fossilfria alternativet inom områden som långa flyg- och
fartygstransporter.
• Elektrifiering har betydande potential, men
ökad tillgång till förnybar el fordrar stora systemanpassningar. Forskning visar att det
finns goda möjligheter om elsystemet görs
mer flexibelt, genom till exempel ökad
integrering av vindkraft och laddning av elfordon, samt energilagring i form av batterier
och vätgas.
• CCS, koldioxidavskiljning och lagring innebär att koldioxiden avskiljs i rökgaserna från
kraftverk, förbränningsanläggningar eller
stora processindustrier. Den avskilda koldioxiden komprimeras och transporteras sedan
till en lagringsplats i geologiska formationer
djupt under markytan eller havsbottnen.
I Sverige är det i dagsläget cementföretaget
Cementa, raffinaderiföretaget Preem och
energiföretaget Stockholm Exergi som har
konkreta planer på CCS i stor skala. •
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NOTISER

Katalysatorer spelar en nyckelroll i vårt samhälle. De underlättar kemiska reaktioner
och behövs för att framställa alltifrån bränslen till läkemedel. Katalysatorerna i våra
bilar begränsar skadliga utsläpp, men även
ny hållbar teknik som bränsleceller bygger
på katalytiska processer. I bränsleceller
genereras elen med hjälp av en reaktion
mellan syre och väte.

Illustration: Boid

Nu ser Chalmersforskare ljuset i nanotunneln
Med hjälp av en ny sorts nanoreaktor, som
består av ett femtiotal parallella vätskefyllda
nanotunnlar av glas, har Chalmersforskare
lyckats kartlägga den katalytiska prestandan
hos enskilda metalliska nanopartiklar.
Den nya metoden är viktig för att kunna
studera och förbättra kemiska processer.
Resultaten har publicerats i den ansedda
tidskriften Nature Communications. •

Zeolitskum fångar koldioxid

Cancerceller sprids
med hjälp av kopparbindande protein

I en gemensam forskningsstudie har Chalmers och Stockholms
universitet utvecklat ett nytt material för infångning av koldioxid.

– Men detta är förstås komplicerat, säger
Lars Zetterberg. Om tullarna inte ska snedvrida konkurrensen behöver de utformas så
att de inte bara gäller råmaterial, utan halvfabrikat också, och även färdiga produkter
som innehåller till exempel stål. Man riskerar
dessutom att skapa ett handelskrig.
När det gäller Sverige säger han att vår
koldioxidskatt har fått effekt genom utfasning
av fossila bränslen i fjärrvärmeverk och
minskad användning av olja inom industrin.
Men processutsläppen från exempelvis ståloch cementproduktionen är undantagna från
koldioxidskatten.
Det finns också förslag på andra typer av
nationella styrmedel och finansieringsformer
som kan hjälpa till att driva fram basindustrins
klimatomställning. Syftet med de flesta av dem
är att staten och näringslivet på olika sätt ska
dela på riskerna och kostnaderna för stora
investeringar, vilket är nödvändigt så länge
priset på koldioxidutsläpp förblir för lågt.

förstås att påverka
samhällets klimatomställning. Det råder
CO RO N A K R I S E N KO M M E R
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delade meningar om det blir på ett positivt
eller negativt sätt. Båda ledarna för Mistra
Carbon Exit menar att man nog inte kan ställa
miljökrav i hanteringen av den akuta ekonomiska krisen, men att det är avgörande att
politiken tar tillfället i akt i ett senare skede.
– Pandemin har tydligt visat hur sårbart
samhället är för kriser, och jordens uppvärmning kan ge ännu värre kriser än den vi har
nu, säger Filip Johnsson. Jag hoppas att den
här erfarenheten kommer att förbättra vår
förmåga att väga kortsiktiga risker mot långsiktiga. Och att vi tänker igenom hur vi ska
prioritera den ekonomiska politiken framöver,
så att den verkligen får fokus på att stötta
klimat-omställningen. Det gäller att vi inte
bara går tillbaka till ”business as usual” när
krisen är över.
– I höst behövs rätt planer för återuppbyggnad av ekonomin, säger Lars Zetterberg.
Då måste man väga in klimatet med en gång,
man kan inte vänta i fem år som efter den
senaste finanskrisen. Det är väldigt viktigt att
staten inte kastar ut pengar på fossil teknik,
utan styr mot en grön återuppbyggnad. •

effektivt än aminer i en vätska, säger Anders
Palmqvist, forskningsledare för studien
på Chalmers. •

Chalmers ökar trafiksäkerheten i Indien
Varje år sker mer än 150 000 trafikrelaterade
dödsolyckor i Indien. Nu går Chalmers,
som enda svenska akademiska part, in i ett
EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett
av de viktigaste styrmedlen. ”Om man till exempel skulle införa en koldioxidtull så skulle man
kunna öka ambitionen för EU:s utsläppshandel.
Risken för att EU:s industri konkurreras ut av
industri utanför unionen skulle då minska”,
säger Lars Zetterberg.

Foto: Pixabay
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Hisingsbron blir den nya länken mellan centrala Göteborg och Hisingen.

Foto: Luis Valencia

D

et består av biobaserade hybridskum
med högt innehåll av CO2 -adsorberande zeoliter. Hög infångningsförmåga och hållbar sammansättning till
lägre användningskostnad är bara några
exempel på materialets många fördelar.
Parallellt pågår heta diskussioner om
teknik för koldioxidinfångning och CCS
(Carbon Capture and Storage).
– Den här forskningen passar väl in i den
pågående utvecklingen av teknologier för
CCS och CCU (Carbon Capture and Utilisation), som hållbara alternativ med stor potential. Förutom att biobaserade material är mer
miljövänliga kan ett fast material fånga in
koldioxiden och sedan avskilja den mer

nytt samarbete mellan företag och institut
i Sverige och Indien. Samarbetet ska öka
trafiksäkerheten och ge grund för nya innovationer och kunskapsutbyte.
– Avsikten med detta samarbete är att
skapa en framstående plattform för tillämpad
forskning och innovation inom området säkra
och hållbara transporter. Trafiksäkerhet är
en brådskande och omedelbar fråga i alla
delar av vår värld, och också en kritisk sådan
när det gäller uppbyggnaden av välstånd i
en nation, säger Stefan Bengtsson, rektor
på Chalmers. •

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen
hos kvinnor världen över. De flesta dödsfall
beror på att cancerceller lämnar huvud
tumören och bildar metastaser i andra delar
av kroppen, till exempel skelettet, levern eller
lungorna. Tecken på detta måste hittas tidigt.
Forskare på Chalmers har nu identifierat
ett kopparbindande protein som tydligt
påverkar bröstcancercellernas migration.
– Det vi funnit kan ha betydelse för alla
sorters cancer. Hur cellerna rör sig är en funda
mental process, säger Pernilla WittungStafshede, professor i kemisk biologi. •

Återvinning av metall
kan finansiera muddring
Värdefulla metaller kan finnas i sedimenten
i bland annat Göteborgs hamn. Utvinning av
dessa massor skulle kunna bidra till att finansiera muddring. Det visar en studie som
letts på Chalmers. Att få snurr på metall
utvinning ur sediment skulle även bidra till
en cirkularitet som ger stora miljömässiga
fördelar.
– När vi analyserar sediment hittar vi
metaller som man normalt sett inte bryr sig
om att testa för – med tanke på att de inte
är särskilt miljöskadliga, men faktum är
att de faktiskt kan vara ekonomiskt intressanta, säger Anna Norén, doktorand på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. •
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5G
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5G – startskottet för det
smarta samhället
I höst arrangerar Post- och telestyrelsen den svenska auktionen av frekvensband
för 5G. Det blir startskottet för nästa generations mobilsystem som väntas resultera i
en uppsjö av nya smarta tjänster. Vem som kommer driva innovationen vet vi inte än –
men hur tillit hanteras blir avgörande. Text: Malin Ulfvarson Illustration: Yen Strandqvist

av Internet of
Things dröjer dock troligtvis en aning.
Det pratas om en revolution av industri, smarta
städer, molnbaserad augmented reality och
mycket mer.
Vissa branscher har redan inlett arbetet
med uppkopplade verksamheter, baserat på
andra kommunikationsstandarder såsom wi-fi
eller 4G.
– Det är bra, snabb utveckling ger konkurrensfördelar. Vi lär oss allteftersom, och med
5G finns sedan möjlighet för uppskalning,
säger Tommy Svensson, forskare i Kommunikationssystem.
Han menar att det är en viktig revolution
som kommer nu, och tar fordonsbranschen
som exempel.
– Viktiga delar av deras verksamhet blir
molnbaserad, till exempel produktuppdateringar till fordon via nätet och insamling av
data om underhållsbehov, och vi kommer att
se nya trafiksäkerhetsfunktioner tack vare
snabb kommunikation till och mellan fordon,
säger Tommy Svensson.
Foto: Mikael Terfors

D E N B E RY K TA D E 5G - BOOS TE N

AMBULANS
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– Det finns fortfarande en del att utveckla framöver, som till exempel AI som kan självoptimera
nätverken, distribution av energi till enkla sensorer
som saknar egen energikälla, eller att förbättra
täckningen inom utmanande områden över hela
jordklotet, säger Tommy Svensson, institutionen
för elektroteknik.

Foto: Oscar Mattsson

elativt snart efter auktionerna i höst
lär det gå att ansluta sin telefon till 5Gnätet. Det vill säga, för den som har en
5G-telefon, och på de ställen där nätet har
hunnit byggas ut. Initialt är det framförallt
ett markant kraftigare bredband som introduceras, och kapacitet att koppla upp ett
större antal enheter. 5G kommer även vara
tio gånger mer energieffektiv än dagens 4G.

Foto: Johan Bodell

5G

– Mobiloperatörerna behöver vara på tårna i
det här läget, om de vill driva innovation i 5Gmolnet. Det är mycket sannolikt att det annars
kommer aktörer från andra håll. Innovation i
molntjänster har hittills drivits av andra än
mobiloperatörer, säger Erik Bohlin, institutionen
Teknikens ekonomi och organisation.

– Tittar man bara på själva 5G-nätet behöver
säkerheten inte vara sämre än för 4G. Det handlar bara om att flytta data från a till b. Säkerheten
kan hanteras på samma sätt som idag, på en
högre nivå, genom att man låter applikationer
sköta detta, säger Tomas Olovsson, institutionen
för data- och informationsteknik.

SC E N A R I E R N A FÖ R F R A M TI D E N är lockande,
men vad krävs för att ny teknik ska leda till
innovation på bred front? Erik Bohlin på
institutionen för teknikens ekonomi och organisation forskar bland annat på reglering och
konkurrens inom telekom. Han beskriver att
det pågår en debatt om vilka aktörer som kan
tänkas driva utvecklingen.
– Inför 5G finns möjlighet att använda fler
frekvensband, olika frekvensband kan passa
för olika syften. Det finns även en diskussion
om att vika ett frekvensområde för specifika
tillämpningar. Flera länder i Europa har redan
valt att gå den vägen, och även Sverige, säger
Erik Bohlin.

ökad innovation men det var inte förrän smartphones kom som vi såg ett uppsving. Ingen
kunde heller veta att dagens stora affärsområden skulle baseras på gratistjänster på
internet, som Google, Facebook och Spotify.

VISSA M E NAR AT T det skulle gynna innovation

att öppna för fler som kan driva och utveckla
nya tillämpningar. Erik Bohlin och hans kollegor har analyserat telekom- och frekvenstilldelningspolitiken och jämfört med tillgänglig forskning kring innovationssystem.
Analysen visar att dagens reglering av
telekommarknaden i Europa främst har varit
fokuserad på konkurrensfrågan, att undvika
att någon enskild aktör blir för dominant.
Inför lanseringen av 5G har frågan om innovationsfrämjande lyfts fram.
Men hur en frekvenstilldelning bör arrangeras för att gynna innovation, det har
Erik Bohlin inget enkelt svar på. Innovationsutveckling är svår att förutspå. Han gör en
historisk jämförelse.
– Många trodde att 3G skulle ge en kraftigt

har handlat mycket om
säkerhet. Det kommer att ställas höga säkerhetskrav på både operatörer och leverantörer
av infrastruktur. Under våren blev det klart
att Post- och telestyrelsen behöver samråda
med Säpo och Försvarsmakten innan de tilldelar några frekvenstillstånd.
5G möjliggör också nya typer av molntjänster, och vem som kommer driva tjänsterna
är ännu oklart.
– För att lägga dessa tjänster på operatörerna krävs att de ansvarar för säkerhet, sekretess, integritet. Vissa branscher menar att de
kommer behöva äga sina egna system, säger
Tomas Olovsson på institutionen för data- och
informationsteknik.
Säkerhetsmässigt finns även fördelar
med 5G.
– Med 5G finns en möjlighet att lägga delar
av säkerheten i själva nätverket och för vissa
tillämpningar kan det vara en stor fördel, säger
Tomas Olovsson.
Det kan till exempel handla om att låta
nätverket hjälpa till att autentisera den part
man kommunicerar med i tidskritiska situationer, eller att använda en riktad radiosignal,
direkt mot en mottagare, vilket gör avlyssning
svårare. •
D E B AT T E N O M 5 G

CH A LMERS M AGAS IN , NR 1. 2020 — 2 9

PLASTUTMANINGEN

KAN PLASTEN BLI
VÅR VÄN – IGEN?

P

last som miljöproblem är alltmer i
fokus. Ett exempel är skatten på plastpåsar, som på EU-initiativ infördes
tidigare i år.
Många har också blivit medvetna om de
enorma mängder plastskräp som driver
omkring i världshaven och som invaderar och
trasslar in sig i nästan allt marint liv – från
plankton till blåvalar.
Men läckaget till naturen är bara en av
utmaningarna med plasten.
Detta i sig beständiga material utnyttjas
ofta till produkter som slängs efter bara några
få minuter eller sekunder. Sådan plastanvändning innebär ett stort resursslöseri.
Dessutom har nästan all plastråvara fossilt
ursprung och bidrar därmed till klimatpåverkan, när den utvinns och förbränns efter
användning.

Den läcker ut i naturen och in i levande organismer. Plasten har blivit ett av vår
tids mest påtagliga miljöproblem. Samtidigt passar plast perfekt i en cirkulär
ekonomi – den dag vi lärt oss att använda den på rätt sätt. Text: Björn Forsman

som studerar
hur samhället påverkar ekologin ur ett livscykelperspektiv, är det främst läckaget till miljön
som intresserar och oroar. Detta trots att bara
någon procent av all tillverkad plast läcker ut:
– Även om osäkerheten är stor, så tyder
mycket på att plasten, inte minst mikroplasFoto: Ulrika Ernström

FÖR HE NRIK K E BAUMANN ,

ten, påverkar livet på alla nivåer i ekosystemet.
Vi ser tydliga effekter på olika populationer,
som redan är hotade av överfiske eller klimatförändringar, säger hon.
För ett antal år sedan var hon med och
städade ilandflutet plastskräp från avlägsna
stränder på Svalbard. Upplevelsen ledde till
forskning kring det som ”försvinner” från
industrisamhällets materialflöden.
Vissa anser att plastläckaget till stor del
uppkommer i utvecklingsländerna, där uppskattningsvis tre miljarder människor lever
utan fungerande avfallshantering.
Henrikke Baumann håller bara delvis med:
– Visst har vi i industriländerna idag ofta
ganska bra avfallshantering. Men vi har också
genom vår tidigare export av returplast, bland
annat till länder i Sydostasien, bidragit mycket
till den nedskräpning som råder där idag,
säger hon.
– Och när vi synar den plast som exempelvis flyter iland på den svenska västkusten, ser
vi att ganska mycket har europeiskt ursprung.
Därtill ökar vår plastanvändning stadigt.
– På tio år har mängden insamlad plast
sexfaldigats. En del kan förklaras av att vi
blivit duktigare på att sortera ut plasten ur

Foto: Adobe Stock

Vi samlar idag in sex gånger mer plast än för tio år sen. Inte bara positivt, menar Henrikke Baumann.
”Take-away-kulturen, färdigmaten och näthandeln har medfört en kraftig ökning av mängden plast
som passerar våra händer. Plasten är idag alldeles för billig.”
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hushållssoporna. Men take-away-kulturen,
färdigmaten och näthandeln har också medfört en kraftig ökning av mängden plast som
passerar våra händer.
forskare i
miljösystemanalys med särskilt fokus på cirkulär ekonomi, betonar att plasten trots allt
bara är ett av flera material som är besvärliga
ur miljösynpunkt.
MARIA LJUNGGREN SÖDERMAN,

”Felet är snarare vårt
linjära tänkande”
– Den har blivit lite av en symbolfråga i
media, kanske för att plastnedskräpningens
effekter är så lätt för allmänheten att uppfatta
och förstå.
För henne är huvudproblemet med plasten
att vi ofta använder den lättsinnigt, ur ett
resurs- och miljöperspektiv.
– Plasten kan göra stor nytta. Den förlänger
hållbarheten på livsmedel och gör bilar lättare
och därmed bränslesnålare, för att ta ett
par exempel.
– Men det finns väldigt många onödiga
förpackningar och kortlivade produkter. Trots
att materialet i sig är långlivat.
Även om plasten återvinns innebär detta
ett slöseri – eftersom varje omvandlingsprocess kostar något, i form av energiåtgång
och utsläpp.
– En grundtanke i den cirkulära ekonomin
är i stället att använda materialresurserna så
länge som möjligt. Det gäller både plast och
andra material. Därmed bevarar man också
värdet på materialet, påpekar hon.
Efter ett förhoppningsvis långt liv kräver
ändå kretsloppsprincipen att den använda
plasten till slut återvinns till ny plast.
Men det är en verksamhet som än så länge
befinner sig i uppförsbacke, främst för att det
är så enkelt och billigt att tillverka ny plast
från olja eller naturgas.
Använd plast däremot måste samlas in,
sorteras, separeras och rensas från tillsatser
– allt drar kostnader, som urholkar returplastens värde.
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För exempelvis produktionsspill och vissa konsumentprodukter,
som PET-flaskor, fungerar dagens så kallade
mekaniska återvinning bra. Men en betydande
del av plasten som samlas in i Sverige blir inte
till ny plast. Den eldas i stället upp och blir
till fjärrvärme och el.
En hantering som ur klimatsynpunkt
enligt mångas mening inte är mycket bättre
än att fortsätta köra bilar på bensin och diesel.
U N DA N TAG F I N N S .

ÄR DÄR M E D PL A S TE N som material en klimat-

– Viktigast är att vi börjar använda plastprodukter mycket längre innan vi slänger dem. Återvinning
kommer alltid att kräva dyr hantering. Producenter behöver ha skäl att förbereda en bra, långsiktig
användning redan i designen för att plasten ska fungera väl i en cirkulär ekonomi, säger Maria
Ljunggren Söderman.

bov, något som vi borde använda mindre av?
– Felet är snarare vårt linjära tänkande och
att vi tillverkar den av fossila material, framhåller Henrik Thunman, forskare i energiteknik och engagerad i utvecklingen av en ny
typ av kemisk plaståtervinning (se separat
artikel).
– Allt som krävs för att tillverka ny plast
på ett hållbart sätt är luft och förnybar el. Ur
den synpunkten är plast ett av få material som
kan fungera i ett uthålligt, cirkulärt samhälle
utan att ta andra naturresurser i anspråk.
Ännu bättre vore förstås att använda kolatomerna i den plast som vi redan har producerat. Men grundproblemet är vår oförmåga

Strategi för hållbar plastanvändning
Vägen mot en cirkulär och miljömässigt
acceptabel användning av plast är lång och
krokig. Här följer några förutsättningar för
framgång, enligt våra tre Chalmersforskare:
• Krav på design som leder till att plastprodukter
– kan användas under längre tid,
– blir lättare att reparera, och
– enklare kan återvinnas, till exempel genom
att undvika onödiga materialblandningar
och tillsatser.
• Förbud eller straffskatt på vissa plastprodukter, när designkrav inte är en framkomlig
väg. Skatt på plastpåsar är redan infört.
Nästa år väntar EU-förbud för ett tiotal
vanliga engångsartiklar.
• Ett kvalitetssäkringsystem för returplast, så
att tillverkare kan bedöma råvaran.
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• Pant- eller insamlingssystem för fisknät och
annan fiskerirelaterad plast.
• Fortsatt städning av havsstränder.
• Ökande källsortering av plast och ett utvidgat producentansvar, som även tar tillvara
återvinningsindustrins synpunkter.
• Någon typ av styrmedel som tvingar plasttillverkarna att successivt öka andelen återvunnen och/eller förnybar råvara i produkterna. En statlig utredning föreslog 2018 ett
system som lånar drag av både elmarknadens
princip för grön el och drivmedelsproducenternas inblandning av bioråvara.
• Styrmedel som gör plast tillverkad av förnybar
råvara mer konkurrenskraftig. Men bioplast
löser inte nedskräpningsproblemet och
tillgången på biomassa är inte oändlig. •

att skapa ett system som ger plasten ett värde
efter användning.
Det låga värdet är orsak till såväl läckaget
ut i miljön som till returplastens dåliga konkurrenskraft som råvara.
Energiåtgången vid plasttillverkning är
enligt Henrik Thunman ungefär lika stor
vare sig man använder råolja eller plastsopor.
Återvinningens stora merkostnad ligger i
insamling, sortering och logistik.
Dessutom innebär dagens mekaniska återvinning ofta en gradvis sjunkande kvalitet,
vilket ytterligare minskar returplastens konkurrenskraft.
Det är därför Henrik Thunman tror starkt
på sin kemiska återvinningsmetod, som syftar
till att tillverka ny plastråvara av jungfrulig
kvalitet.Samtidigt menar han att både mekaniska och kemiska återvinningstekniker har
en framtid:
– De kompletterar varandra: Mekaniska
metoder passar till de plastkvaliteter som är
enklast att sortera ut och återvinna. Kemiska
metoder kan börja i den andra änden av spektrumet – med den allra besvärligaste plasten.
– Någonstans kommer de båda teknikerna
att mötas. •

Industrin visar intresse
för Henrik Thunmans
återvinningsmetod
som ska ge plast med
högre råvaruvärde.

Vill göra ny plast av besvärligt avfall
Hållbar plast kräver att plastindustrin byter råvara. Ett steg mot målet
är samarbetet som nu inletts mellan Chalmers och Borealis i Stenungsund, som driver landets enda petrokemiska kracker.

Foto: Adobe Stock

Foto: Jan-Olof Yxell
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PLASTUTMANINGEN

D

et är försöken i Chalmers forskningspanna med en ny process – pyrolys
och ångkrackning i ett steg – som på
allvar har väckt den petrokemiska industrins
intresse.
Förra året publicerade forskarna, under
ledning av Henrik Thunman, en första artikel om den nya, lovande processen.
Nu formaliseras industrisamarbetet.
Fortsatta försök med att förfina metoden
pågår, en forskning som också fått utökat
stöd från Energimyndigheten.
Processen är en av flera tänkbara alternativ som kan bli nyckelteknik i den framtidsvision som under ett par års tid diskuterats inom det västsvenska petrokemiklustret:
ett returraffinaderi i Stenungsund, som skulle
kunna utnyttja både plastavfall och skogsavfall som råvara för ny plast.
– Tidigare forskning har mest varit inriktad på att först göra pyrolys, vilket ger ett
oljedestillat, förklarar Henrik Thunman.
– Men av detta blir bara 20–25 procent
nafta, som sedan kan göras till ny plastråvara.
Resten blir fraktioner som lämpar sig för att
tillverka bensin och diesel.
Genom att i stället göra pyrolys och ångkrackning i ett steg, vid cirka 800 grader, slås

molekylerna sönder ytterligare och bildar
en produktgas. Ur denna går det att destillera fram monomererna eten och propen –
plastindustrins viktigaste byggstenar.
– Allt handlar om att optimera mellan å
ena sidan vilka kolväten man vill få fram,
och å andra sidan energiåtgången. Det finns
ju också förgasningsprocesser som slår sönder råvaran ända ned till vätgas och kolmonoxid. Men detta kräver mycket energi.
– Vår inriktning bygger på att industrierna
i Stenungsund, när de byter råvara, ändå ska
kunna använda så mycket som möjligt av sina
existerande anläggningar. Det handlar om
redan gjorda investeringar på flera hundra
miljarder, påpekar Henrik Thunman.
En stötesten för att petrokemin ska lyckas
med sitt framtida råvarubyte är att returplasten räcker till.
– Det är enorma mängder som krävs för
att driva en verksamhet som den i Stenungsund. Största hotet är nog om samhället
accepterar att returplasten i stället används
för att tillverka drivmedel – vilket är både
enkelt och billigt.
– Men då kommer det inte att finnas tillräckligt med gammal plast för att göra
ny plast. •
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LETʼS CO-CREATE

THE FUTURE

Varje
tisdag

HÅK AN BUSK H E ( M 87,

MOHAMED KISWANI (V02)

PE TE R K RU K ( F93 )

HE NRIK TEG NÉ R ( I 96 )

MAT TIA S NOR I N ( I 9 5 )

D R 9 6 ) tidigare vd för Saab,

blir chef för Wästbyggs
entreprenadverksamhet i
region Väst. Han lämnar
rollen som affärsenhetschef
på Forsen AB.

tillträder i oktober som vd
för mönsterkortsföretaget
NCAB Group. NCAB är ett
globalt företag med kontor
i Europa, Asien och
Nordamerika.

byter konsultbolag från
Accenture till AFRY och har
utsetts till chef för AFRY
Energy Management
Consulting i Sverige.

blir vd för Sonat AB,
verksamma inom logistik.
Han kommer närmast från
uppdraget som vd för
dotterbolaget Sonat
Consulting AB.

tillträdde i februari som vd
för FAM AB som förvaltar
tillgångarna för de tre största
Wallenbergstiftelserna.

kl. 15–16
Online

SURVIVAL RATE

70%
MED BEVISAT TRACK RECORD
finns vi här vid din sida, i med och motgångar, dedikerade att få ditt bolag att
lyckas för vi sitter i samma båt.
Endast 5% av alla startups i världen
överlever. Hos Chalmers Ventures är
70% av alla bolagen som genomgått våra
program fortfarande aktiva.

SEDAN STARTEN 1999 FRAM TILLS
IDAG HAR CHALMERS VENTURES

ARBETAT MED

600 +
STARTUPS

Har du en affärsidé?
På tisdag kan den bli verklighet.
Allt börjar med dig och din idé. Därefter startar en spännande
resa, där du kör och vi läser kartan. Tillsammans förvandlar vi
din aﬀärsidé till ett innovativt tech-företag. Och dig till en framgångsrik entreprenör.
Låter det som något för dig? I så fall borde du registrera dig för
Open Coaching. Då får du presentera din idé så pratar vi om hur
nästa steg kan se ut.

OPEN COACHING online

Välkommen till
Varje tisdag kl. 15-16 på www.chalmersventures.com

Som inkubator och investerare är vi lite speciella. Framförallt är det
två saker som skiljer oss från andra - den ena är att vi satsar tidigt. Riktigt
tidigt. Och den andra är att vi både hjälper till med att utveckla idéer och
säkra kapital. Och sen får vi inte glömma vårt fantastiska team som finns
här för dig.

4500 +
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TJÄ N S T E L L E R E N
UTMÄRKELSE?
SVERKER K ARLSSON (A01)

SUSAN N E KOVÁC S

J E N NY E D FA S T (A03 ) är

MATH IA S DYB E RG ( V9 6 )

är nu studiochef hos Semrén
& Månsson i Göteborg, med
fokus på samhällsbyggnader
och tillgänglighet. Han delar
uppdraget som studiochef
med Susanne Kovács
Österberg.

ÖS TE R B E RG (A0 0 ) är ny

ny vd för Rejlers Sverige AB.
Hon har varit hos Rejlers
sedan 2015, närmast som
chef för affärsområde
Energy.

utses till ny vd på IT-bolaget
Elvenite, en del av Combined
Excellence AB. Han lämnar
rollen som vd på Giraff Data
Konsult.

studiochef hos Semrén &
Månsson i Göteborg. Hon
kommer närmast från Tengbom
där hon bland annat ansvarat
för Sveriges första kontorshus
i trä, A Working Lab.

Studera vidare på
Chalmers redan i
sommar och höst!
Funderat på att studera vidare, men aldrig hittat rätt
tillfälle? Har du blivit permitterad eller arbetslös?
Ta chansen när Chalmers tekniska högskola inom kort öppnar för
sen anmälan till några av masterprogrammen som startar i höst.
Vi kommer även att erbjuda fristående sommarkurser online.

Håll utkik efter mer information

UTVÄRDERAT

IDÉER

Ä R D U A LU M N
O C H H A R FÅT T N Y

www.chalmers.se

www.chalmersventures.com

Skicka ditt tips till
sammans med en
högupplöst bild till
chalmersmagasin@
chalmers.se

Du är en del av
Chalmers nätverk.
Håll kontakten med Chalmers
och andra chalmerister
– uppdatera dina uppgifter på
chalmers.se/alumni
Om du vill följa Chalmers
utveckling, besök Chalmers på
webben: chalmers.se
Adress
Chalmers magasin
412 96 Göteborg
Du kan även läsa Chalmers
magasin på webben:
chalmers.se/
chalmersmagasin

POSTTIDNING B
Avs. Chalmers magasin
Chalmers tekniska högskola
Kommunikation och marknad
412 96 Göteborg

HÄR FÅR GRANNSAMVERKAN
EN NY INNEBÖRD
Hundratals världsledande forskare. Tusentals nyfikna studenter. Och ett stort antal
drivna entreprenörer. Tillsammans utgör de grunden för Chalmers E-village. En arena där
Chalmers samlade kunskaper samverkar med näringsliv och samhälle för att tillsammans
möta framtidens utmaningar. Låter detta som ett grannskap för din verksamhet?
Du som driver ett innovativt teknikföretag har nu möjligheten att etablera dig här,
på norra delen av Chalmers campus Johanneberg, i centrala Göteborg.
Kontakta oss på evillage@chalmers.se

