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Världsledande
forskning kräver
politiskt mod

S

verige är ett av de länder som satsar
störst andel av BNP på forskning och
utveckling. Mest satsar företagen.
Svenska staten viker under en procent av BNP
på forskning, minst i Skandinavien.
Nästa år väntas en ny proposition. Under
hösten har regeringen bett om inspel till sin
forskningspolitik. Chalmers budskap är tydligt.
Vi anser att de svenska anslagen behöver
höjas till konkurrenskraftig nivå. Det skulle
ge svensk akademi bättre förutsättningar att
bedriva forskning i världsklass och därmed
lägga grund för högkvalitativ utbildning, och
bidra till effektiva lösningar av våra stora
samhällsutmaningar.
Forskningsfronten på olika områden kopplar ofta till avancerade, dyra anläggningar
som är allt för stora för att hanteras av enskilda
lärosäten. De extremt stora – som Cern i
Schweiz, neutronkällan ESS i Lund eller SKAteleskopet i Sydafrika och Australien – kräver
globalt koordinerade finansieringsinsatser
och stora nationella åtaganden och strategier.
Chalmers anser att forskningsfinansieringen, för att bli effektiv, behöver koncentreras
till ett begränsat antal universitet. Alltför
spridda resurser riskerar att förstöra förutsättningar för världsledande forskning där
sådan finns idag, utan att skapa nya någon
annanstans.
Regeringen borde utforma sin politik därefter, uppmuntra svenska lärosäten att bli mer
profilerade och fördela medel efter det.
Av världens universitet tillhör Chalmers
topp-10 i andel sampublicerad forskning ihop
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NYHETER HOLG E R WALLBAUM driver en konferens som ska ge råd

kring världens byggda miljö. FREDRIK HÖRSTEDT är med och förverkligar Europas forsknings- och innovationspolitik för mer tillväxt.
8–14

med FoU-intensiv industri. Vi är djupt engagerade i de materialforskningsanläggningar
som nu byggs i Lund, ESS och Max IV, och
aktiva i utformningen av Sveriges strategi för
att bäst utnyttja dem.
Tack vare existensen av Onsala rymdobservatorium har vi stark rymdforskning och
astronomisk spets, till glädje också för svensk
rymdindustri. Chalmers bidrog till den första
bilden av ett svart hål. Vi tar nu en viktig roll
i SKA.
Kopplat till de stora forskningsanläggningarna behöver vi kunna hantera och analysera
mycket stora datamängder. Vår ägarstiftelse
investerar 300 miljoner kronor i Chalmers AI
research centre, Chair, vilket dockar in här,
liksom Wallenbergstiftelsens satsning på kvantdatorer med Chalmers som huvudnod.
Att Chalmers under de senaste åtta åren
har klättrat 98 placeringar i den viktiga QSrankingen till plats 125 i världen är ett kvitto
på att vårt sätt att arbeta är framgångsrikt. Vi
försöker använda våra resurser smart. Det skapar
synergier som kommer andra till gagn, i synnerhet det svenska samhället och svensk industri.
Regeringen behöver tänka likadant.
I detta nummer av magasinet ger vi flera
exempel på spetsforskning från Chalmers.
Alla kräver inte dyra anläggningar, men alla
kräver kompetenta miljöer och forskare som
kan hävda sig internationellt.

Stefan Bengtsson
Chalmers rektor och vd
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RYMDEN Astronomer drivs av att lösa fysikens gåtor med hjälp
av människans allra mest avancerade teknik. SUSANNE AALTO
är en av Sveriges tyngsta. Hon talar gärna om astronomins
betydelse för oss alla – som sökande varelser.

får sina högfrekventa kretsar
levererade från Chalmers. De fräser i aluminium med hög
precision, monterar all elektronik och gör tester för att säkra lång
livslängd i rymden.
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MAT, HÄLSA OCH HÅLLBARHET Vad krävs för att jordens växande
befolkning ska kunna äta och må bättre? Har EAT-Lancets
experter rätt? Genom dialog vill RIK ARD L ANDBERG och CHRISTEL
C E D E R B E RG bidra till bättre kunskaper kring Nordens matförsörjning.
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AR TIF IC IE LL INTE LLIG E NS

Framgångsrika blir de företag som
dramatiskt kan förbättra sin effektivitet, sin kvalitet och förmåga
att personalisera sina tjänster genom att sätta AI-algoritmer
i centrum, hävdar JA N BOSC H .

22

K VANTDATORER Google har med sin kvantdator löst ett problem
utom räckhåll för en vanlig dator. G Ö R A N J O H A N S SO N kommenterar bedriften och beskriver hur Chalmers ligger till.

24–25

S T U D E N T P R OJ E K T E T För första gången har studenter från
Chalmers försökt korsa Australien i en bil endast driven av solen.
Läs om hur det gick för C H A LM E R S SO L A R TE A M .

26–28

BIOMATERIAL

Jakten på nya biomaterial intensifieras. L I S B E T H
berättar att skogsindustrin nu rör sig mot nanonivån i sin
forskning, tack vare Wallenberg wood science center. Vad är de
på spåren?
O L S SON

Med en bioskrivare har PAU L G AT E N H O LM
lyckats skriva ut trä i helt nya former, med styvheten i behåll.

29

TR Ä UTSKRIVET I 3D

33

G EOTE K N IK Göteborgsleran är speciell – men inte värre än
leran i Oslo, Helsingfors och Sankt Petersburg, anser M I N N A
K A R S T U N E N , oberoende expert vid bygget av Västlänken.
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Chalmers forskare har relativt många prestigepubliceringar i Nature-tidskrifter, och ligger
dessutom själva bakom en stor andel av dessa
resultat. Den slutsatsen gick att dra när senaste
Nature Index publicerades, ett viktigt mått
på forskningskvalitet hos 500 universitet.
I den kategori som tar hänsyn till storlek
hamnade Chalmers på plats 101 i världen och
plats 22 i Europa. Inget nordiskt universitet
hamnade högre. •

Hur kan världen snabbt ställa om så att byggandet inte förvärrar sociala spänningar
och klimatbelastningen, utan snarare vänder utvecklingen? Det ska tusentals experter
diskutera på världskonferensen Beyond 2020 i juni.
ringsprofessor Robin Teigland från Chalmers.
Konferencier blir brittiska Angela Lamont,
som har en lång rad BBC-produktioner och
tunga konferensuppdrag bakom sig.
Utgångspunkten är ”Hållbara städer och
samhällen”, mål 11 inom Agenda 2030. Men
arrangörerna förbereder också färdplaner
och konkreta förslag för ytterligare tio direkt
berörda mål.
sammanfattas: Så här bör
vi agera för att de städer och den infrastruktur
vi bygger världen över ska minska fattigdom
och sociala spänningar, tjäna människors
hälsa, säkra rent vatten och sanitet för alla,
underlätta hållbar energiförsörjning och konsumtion och lägga grund för kloka flöden av
varor och tjänster.
Här kan utmaningarna skilja stort mellan
olika länder.
– Det är viktigt att vi konkretiserar de ganska otydliga hållbarhetsmål som alla talar om.
Vad innebär det i praktiken? Vem ska göra
vad? Därför är det viktigt att andra än akademin är med, säger Holger Wallbaum.
Chalmers arrangerar i samarbete med
bland annat Göteborgs stad och internationella organisationer som har kopplingar till
byggsektorn, som FN:s miljöprogram. Inspel
har kommit från en serie förberedande konferenser runt om i världen.
Skatteväxling, tack! tror Holger Wallbaum
blir ett konkret budskap från konferensen.
– Resurser är för billiga. Arbete är så fruktansvärt dyrt. Därför behöver vi förändra vårt
ekonomiska system, säger Holger Wallbaum,
som hoppas Beyond 2020 kommer utmynna
i förslag som är radikala, annorlunda och
”nästan otänkbara”. •

Chalmers slog 250 andra universitet från 46 olika länder när omdömen
från internationella studenter summerades i världshistoriens första
Global Student Satisfaction Awards. Priset för ”högsta övergripande
tillfredsställelse” delades ut på en konferens i Washington DC i juni.

Foto: eso.org

Text: Christian Borg Foto: Johan Bodell

Har världens mest
nöjda studenter
Foto: Study Portals

Drastiska förslag att vänta
från Göteborg

Stark forskning
enligt Nature
index

A M B ITI O N E N K A N

F

örberedelserna är utmanande och just
nu intensiva inför ansamlingen i Göteborg 9–11 juni nästa år.
– Nu känner vi ganska mycket tryck. Vi ska
rigga en konferens för ungefär två tusen människor. Vi har fått uppåt tusen vetenskapliga
abstracts, och valt ut 378 som ska presenteras
muntligen. Inflödet säger mycket om intresset, säger Holger Wallbaum, professor i hållbart byggande och ansvarig för Beyond 2020.
Trots de akademiska perspektiven kommer fokus att ligga på skalbara lösningar som
kan ge mätbara effekter de kommande tio
åren, lovar Holger Wallbaum. Ämnena rör
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sig långt utanför byggsektorn och involverar
finanssektorn, myndigheter och hela politiken.
– M Å N G A U P P LE V E R DYS TO P I idag, tycker allt
går för långsamt. Jag hoppas att vi kan bidra
till att deltagarna känner hopp, att det finns
lösningar, och att vi kan sprida kraft och
energi, en tro på att vi kan.
Bland huvudtalarna finns den thailändska
landskapsarkitekten Kotchakorn Voraakhom,
känd för sin förmåga att hantera urbana klimateffekter i exempelvis Bangkok. Klara är
också Anders Wijkman, politisk veteran och
ordförande för Romklubben, och digitalise-

D
Bilden på svart
hål – ett prisat
genombrott
Årets Breakthrough Prize i fundamental fysik
går till de 347 medlemmarna i projektet Event
Horizon Telescope, som för första gången
lyckades avbilda ett svart hål med hjälp av
sammankopplade radioteleskop. Tre av dessa
är chalmersastronomer vid Onsala rymdobservatorium: John Conway, Michael Lindqvist
och Iván Martí-Vidal (numera vid Instituto
Geográfico Nacional i Spanien). Sammankoppling av teleskop har länge varit en Onsalaspecialitet. Chalmers har bidragit till algoritmer
och mjukvara, och med observationer från
Apex-teleskopet i Chile. •

et här visar att studenterna på
Chalmers är mycket nöjda över hur
universitetet, staden och miljön
stödjer deras resa mot högre utbildning,
hävdar Andres Proana Revelo, vid arrangerande Studyportals.
– Jag tror att Chalmers har vunnit det här
priset på grund av flexibiliteten och det
transparenta systemet som finns här på

Studenter från
Chalmers är heta

Chalmers. Som student
kan man välja och vraka
bland valbara kurser och våra åsikter om
kurserna tas på allvar. Chalmers brinner
också för jämlikhet och hållbarhet, vilket gör
det till en utmärkt plats att studera och vistas
på, säger Grace Leadkeattiwong, thailändsk
masterstudent, som var en av dem som
lämnade en recension till Study Portals. •

Foto: Johan Bodell

– Kommer man till Beyond 2020 får man delta i väldigt spännande, revolutionerande diskussioner,
lovar Holger Wallbaum, professor i hållbart byggande som ansvarar för konferensen.

Jens Hansson, samordnare för internationella avtal och delegationsbesök på
Chalmers, tog emot priset från Studyportals.

Att utbilda sig på Chalmers är en riktigt
god investering i ens framtida karriär. Det
visar bland annat QS Graduate Employability Rankings 2020 som rankar Chalmers
på plats 81 i världen, och plats 25 i Europa.
Bland nordiska universitet bedöms Chalmers
som starkast på möten med arbetsgivare,
och tvåa inom industrisamarbeten och rykte
hos arbetsgivare. •
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Det blev succé när Camp Vera hade premiär i våras.
Teknikhelgen riktar sig speciellt till gymnasietjejer.
Nu bidrar en alumnfamilj till att satsningen säkras.
företag och organisationer är viktigt och till Camp Vera 2020 har
flera externa parter visat intresse. Inte minst
har en familj med stark Chalmerskoppling –
familjen Bergbom – donerat 500 000 kronor
till projektet.
– Det är ett oerhört viktigt bidrag för att
långsiktigt säkra satsningen, säger Ulla-Karin
Drakeskär. •
ENGAGEMANGET FR ÅN

Foto: Johan Bodell

UBI Globals har presenterat sin prestigefyllda lista över världens bästa
universitetsinkubatorer. Chalmers Venture rankas högst i Norden – och
topp-10 i världen. Jämställdhetsutmärkelsen Most promising – Female
Founders gick också till Chalmers.

I
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fantastiska entreprenörer och några av
Sveriges absolut bästa bolag. Det är för dem
vi vill göra skillnad, säger Linnéa Lindau,
vd på Chalmers Ventures.
Över 700 inkubatorer och acceleratorer
från fler än 90 länder bedömdes, totalt sett.
Chalmers Ventures prisades också för sitt
engagemang för en mer jämställd startupscen, och för en relativt hög andel kvinnliga
grundare bland bolagen. •

EU-kommissionen har starkare fokus än Sverige på att skapa bättre hållbarhet genom
investeringar som samtidigt stärker konkurrenskraften. Det anser Fredrik Hörstedt,
ende svensk i toppen för det nya Europeiska innovationsrådet.
Text: Christian Borg

Foto: Oscar Mattsson

I

Bryssel etableras nu ett starkt innovationsråd som kommer få stor betydelse för europeiska forskare och företag. Dryga tio
procent av nya ramprogrammet Horizon
Europe ska styras av European Innovation
Council, EIC, som får en budget på upp till
10 miljarder euro till uppstartsbolag och
forskning med hög risk.
investeringsinstrumentet vill
EU skapa högre utväxling på forskning inom
till exempel artificiell intelligens, självstyrande
system och kvantteknologi. Digitaliseringsvågen som sveper över världen skulle kunna
ha gynnat Europa mer, anser man.
– Det är inte europeiska bolag som dominerar plattformarna inom sociala medier,
internet och molntjänster, och i händerna har
vi verktyg från Apple eller Samsung, säger
Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för
nyttiggörande och ende svensk i EIC:s rådgivande styrelse.
– Men när det gäller hållbarhetsomställningen är Europa väl positionerat för att dra
stor nytta även ekonomiskt – om vi kan vända
vår svaghet när det gäller att kommersialisera
stark forskning och kunnande.
M E D D E T N YA

150 år sen Gustaf
Dalén föddes

En av universitetsvärldens
tio vassaste inkubatorer

sin benchmark har UBI Globals avgjort
vilka av världens inkubatorer som är mest
attraktiva och skapar mest värde för sina
uppstartsbolag och omkringliggande ekosystem. Chalmers Ventures är den enda inkubator från Norden som tillhör den prestigefyllda gruppen World Top 10 University
Business Incubators.
– Vi har ett grymt team och ett universitet
som visar att man menar allvar med entreprenörskap. Vi har förmånen att arbeta med

Chalmers tillhör en särart i den svenska universitetsvärlden. Som stiftelsehögskola kan
Chalmers forma sina karriärvägar, starta
dotterbolag som Astazero och Chalmers
Ventures, och göra egna investeringar likt
årets storsatsningar på AI, flexiblare utbildning och stärkt vetenskaplig excellens och
jämställdhet.
I år uppmärksammas ombildandet till
stiftelse som skedde genom ett avtal med
Sveriges dåvarande fyrpartiregering. Sedan
1994 drivs universitet i form av ett aktiebolag
med Chalmersstiftelsen som enda ägare. Läs
hela den spännande historien om hur chalmeristerna fick sin frihet på Chalmers.se. •

Chalmeristen Gustaf Dalén tilldelades Nobelpriset i fysik 1912 för flera uppfinningar som
lade grunden för gasfyren – företaget AGA:s
stora genombrottsprodukt. Det skedde samma
år som Dalén miste synen i samband med en
gasexplosion. Skadan hindrade honom inte
från att fortsätta driva AGA som vd fram till
sin död 1937. I år är det 150 år sedan han
föddes, i Stenstorp i Skaraborg. •
Foto: Chalmers/AGA

K

vinnor är generellt sett underrepresenterade i ingenjörsyrket. Inom yrkesoch utbildningsområdet elektro-,
data- och informationsteknik, och även inom
automation och mekatronik är det extra tydligt.
– För att möta framtidens utmaningar och
för samhällets utveckling krävs mångfald,
säger Ulla-Karin Drakeskär, studentrekryteringssamordnare.
– Därför vill Chalmers ge tjejer möjlighet
att prova på, träffa likasinnade och få upptäcka
vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom
teknikområdet. Och inte minst att det är kul!
Intresset för en plats på Camp Vera 2019 var
stort. Av 400 tävlande bjöds 100 personer in.
– Det var extremt lyckat. När vi summerade
söktrycket till Chalmers i våras hade mängden
kvinnor ökat med hela tolv procent och vi ser
en tydlig effekt på programmen som var
i fokus på Camp Vera. Det visar ju att den här
satsningen verkligen bidrar på riktigt!

Vill skapa dubbla värden

Firar 25 år
i frihet

Camp Vera får fler tjejer att söka

tillväxt inom bioteknik, bränsleceller, batterier och innovativa material – inte
minst inom all form av teknik som kan lösa
klimatutmaningen. Vår konsumtion har
drivit digitaliseringsvågen. Omställningen
till hållbara samhällen har mer karaktär av
business-to-business, och kräver en våg av
industriella förändringar inom samhällsbyggnad, transporter, tillverkning och energi.
– Den sortens komplexitet är Europa bättre
på att hantera, och här tror jag Sverige kan vara
en vinnare. Men det gäller att vi kan nyttja
möjligheterna, utveckla nya företag och via
våra globala storbolag serva kunder och marknader över hela världen, säger Fredrik Hörstedt.
E U V I LL S E

– Vi behöver ha starkare fokus på dubbla värden, se stärkt konkurrenskraft och lösning av våra samhällsutmaningar som sammanflätade, säger Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande.

har den italienska
professorn Mariana Mazzucatos tankar vunnit
stort gehör. I fjol kom en rapport, beställd av
EU, där hon argumenterar för att innovationsoch forskningspolitiken bör kraftsamla och
skapa engagemang kring tydliga mål.
Mazzucato kallar det för missions.
– Klimatneutrala storstäder är typiskt en
sådan utmaning som många aktörer kan samlas kring, plastfritt vatten är en annan. I Sverige har vi Fossilfritt Sverige, som jag tycker
är helt rätt tänkt. Här skapas engagemang
längs hela värdekedjan, parallellt i olika branscher, för att ta fram gemensamma omställningsbehov.
Fossiloberoende fordonsflotta 2030 ligger
i samma linje. Sverige bör kunna ta fram något
I N O M E U - KO M M I S S I O N E N

liknande kring biomaterial och för klimatsmart, hållbar och hälsosam mat, tycker
Fredrik Hörstedt.
– Det skulle gynna den transformation vi
behöver och stötta näringslivets behov, säger
han, och jämför med Norges ambition att skapa
världens största kapacitet för koldioxidlagring
kring Ekinor, gamla Statoil.
Allt mindre av den kunskap som behövs
för klimatomställningen finns inhouse, inom
en organisation.
– Låt oss kraftsamla ihop. Det behöver vi
göra kring alla hållbarhetsmål, även rättvisa,
jämställdhet och biodiversitet och så vidare.
Vi måste slå flera flugor i en smäll. Här finns
synergier att realisera. •

CH A LMERS M AGAS IN , NR 2. 2019 — 7

Foto: Johan Bodell

NYHETER

RYMDEN – INTE
LÄNGRE SCIENCE
FICTION
Skapelsens krona i världsalltets mitt? Eller en livsform i utkanten av en galax
bland miljarder andra? Susanne Aalto är övertygad om att vår syn på rymden
och universum bidrar till att forma synen på oss själva och våra samhällen.
Och just nu går utvecklingen snabbare än någonsin.
Text: Ingela Roos

Foto: Anna-Lena Lundqvist och Johan Bodell

RYM D E N

S

tämningen är förtätad och nästan
uppsluppen när hon slinker in längst
bak i den pampiga salen. Gamla vetenskapsmän blickar ut från sina porträtt. På
golvet trängs journalister från hela världen.
Kungliga Vetenskapsakademiens ständige
sekreterare har precis avslöjat årets Nobelpris
i fysik.
professor i radioastronomi vid Chalmers, är det ingen överraskning.
Några timmar tidigare var hon, som nybliven
ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien,
med och röstade om priset. Nu väntar hon på
att strax möta media, som en av de utsedda
presstalespersonerna. Hjärtat slår lite extra
snabbt. Samtidigt kan hon inte sluta le.
– Det här priset gör mig väldigt glad, förklarar Susanne Aalto när vi ses dagen efter.
Det riktigt lyser om henne.
– Det belönar upptäckter som rör mänsklighetens riktigt stora frågor: Vilka är vi? Finns
det fler som vi? Vad består universum av?
FÖ R S U SA N N E A A LTO,

arbete inom
kosmologi har bidragit enormt mycket till
förståelsen av vad universum består av, och
hur det har utvecklats. De två andra pristagarna
– Michel Mayor och Didier Queloz – upptäckte
den första planeten runt en solliknande stjärna
utanför vårt eget solsystem år 1995.
– Det blev startskottet för ett intensivt
letande efter exoplaneter. I dag känner vi till
fler än fyra tusen, säger Susanne Aalto.
JAME S PEEBLE S TEORETISK A

BÅ DA B E D R I F TE R N A H Ä N G E R ihop med astro-

nomins knäckfrågor. Peebles räknade ut att
skiftningar i den kosmiska bakgrundsstrålningen – rester av universums första ljus
– avslöjar universums sammansättning.
Noggranna bilder av bakgrundsstrålningen
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ihop med Peebles beräkningar pekar på att
materian som vi själva består av, liksom stjärnorna, planeterna och allt annat vi kan se,
bara utgör fem procent av universum. 26 procent
är osynlig materia, så kallad mörk materia,
vars gravitationskraft hjälper till att hålla ihop
galaxerna. Och hela 69 procent är en okänd
– “mörk” – energi som driver universum att
accelerera i allt snabbare takt.
och den mörka energins natur tillhör kosmologins och fysikens
största gåtor. Det finns hypoteser om att mörk
materia består av nya, hittills oupptäckta partiklar, men inga experiment har hittills lyckats
påvisa dem.
– Vi vet alltså ännu ingenting säkert om
mörk materia, säger Susanne Aalto.
Den mörka energin är, om möjligt, ännu
mer gåtfull. Kan den vara ett svagt energifält
som hänger ihop med själva rymden, eller är
universums accelererande expansion ett
tecken på att något behöver modifieras i de
rådande teorierna om gravitation? Mycket
forskning pågår, men svaren är fortfarande
en bit bort.
D E N M Ö R K A M ATE R I A N

är intimt
kopplad till frågan om liv på andra planeter
och vår egen plats i universum.
– Den är fundamental för vår självuppfattning – är vi ensamma eller inte? Att studera
exoplaneter är stort inom astronomin just nu.
Det kan lära oss förstå planetsystemens och
livets uppkomst, och ge svar på existentiella
frågor som Varifrån kommer vi? och Varför
är vi här? förklarar Susanne Aalto.
Flera nya projekt är på gång. Inom kort ska
rymdteleskopet Cheops skjutas upp i omloppsbana kring jorden för att noga observera redan

U P P TÄC K T E N AV E XO P L A N E T E R
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hon syftar på liv som
vi känner det. Kolbaserat, med ämnesomsättning. Som det höstgulnande ängsgräset,
mikrolivet i havsvikarna och de vindpinade
tallarna som kantar vägen ut till Onsala rymdobservatorium.
Här träffas vi på hennes kontor i en rödmålad träbyggnad, strax intill den 30 meter
H O N FÖ R T Y D LI G A R AT T

stora radomen – ett vitt, sfäriskt skyddshölje
till ett av observatoriets radioteleskop – och
med tre stora parabolantenner i silhuett mot
Kattegatt.
Liv skulle ju också kunna ta andra former
– kanske former som vi inte ens kan föreställa
oss. För vad är egentligen liv? Det råder ännu
inte konsensus om någon entydig definition.
– Till exempel kanske vi börjar räkna artificiell intelligens som en livsform i framtiden,
speciellt om vi människor börjar koppla ihop
våra medvetanden med maskiner. En sådan

livsform skulle inte kunna påvisas med biologiska markörer i planetatmosfärer.

Foto: Johan Bodell

exoplanet kan påvisa specifika kombinationer
av molekyler som är produkter av biologiska
processer.

H IT TA S LI V, I N ÅG O N FO R M , på andra planeter

Foto: Anna-Lena Lundqvist

kända exoplaneter. År 2026 följer satelliten
Plato som ska leta efter jordlika planeter i den
beboeliga zonen (där vatten kan existera i
flytande form) kring uppemot en miljon sollika stjärnor. Chalmers är involverat i båda
två. Under planering är även rymdteleskopet
Ariel, som mycket noggrant ska undersöka
atmosfärens sammansättning hos minst tusen
exoplaneter.
– Det är verkligen spännande. Jag är optimist
och tror att vi kan mäta tecken på liv inom
10 –20 år, att vi i atmosfären hos någon

RYM D E N

kommer säkerligen intresset för att åka ut i
rymden att växa än mer. Redan i dag är intresset
för att verka och vara i rymden på uppgång:
satelliter i omloppsbana kring jorden utför
allt fler uppgifter åt oss och privata företag
bygger raketer för att ta upp turister i rymden.
– Vi måste börja tänka på rymden på ett
nytt sätt – den håller på att sluta vara science
fiction. Allt fler aktiviteter sker i rymden och
vi behöver mer teknologisk utveckling för att
komma längre ut, vara i och verka i rymden.
Sveriges regering behöver utforma en tydligare rymdpolicy för att säkerställa att vi är
med på banan och kan påverka en framtida
global rymdstrategi, säger Susanne Aalto.
DET ÄR FÖR ÖVRIGT en utbredd missuppfattning

– Jag älskar att vara astronom. Det är världens roligaste jobb, säger Susanne Aalto, professor i radioastronomi vid Chalmers.
Med mätdata från bland annat Alma-teleskopet i Chile jobbar hon för att klarlägga hur galaxer bildas och utvecklas
– en viktig nyckel till att förstå universums utveckling.

10 — C
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att rymdforskning och astronomi är samma
sak, inflikar hon. Rymdforskare studerar vår
egen jord, dess atmosfär och närliggande
omgivningar med rymdbaserade instrument.
Astronomer använder såväl rymd- som markbaserade instrument för att studera universum
bortom vårt eget solsystem. På Chalmers finns
båda sorterna.
Ofta hamnar fokus på Kiruna när det
pratas om rymdfrågor i Sverige. Susanne Aalto
poängterar att svensk rymdindustri emellertid har sitt främsta säte i Västsverige. Här
finns företag som Ruag Space, Omnisys och
GKN som alla har täta band till Chalmers.
– Det är jätteviktigt att vi som universitet
utöver själva rymd- och astronomiforskningen
även satsar på teknisk utveckling av instrumenten. När skickliga användare har nära
kontakt med skickliga instrumentutvecklare
får man ett stort mervärde. Chalmers ligger i
frontlinjen här, och har riktigt starka forskargrupper inom såväl rymdforskning och radioastronomi som instrument- och antennutveckling.

pens placering. Dessutom huserar vi supportcentret för Alma-användare i Norden. Här
finns alltså grundlig kunskap om hur Alma
fungerar och då ökar förutsättningarna att
kunna använda teleskopet på ett riktigt bra
sätt, säger Susanne Aalto.

CHALMERS ASTRONOMER HAR exempelvis ovan-

D E T VA R M E D

ligt stor framgång i att få observationstid vid
det internationella, kraftfulla Alma- teleskopet – en grupp av 66 sammanlänkade radioteleskop på en högplatå i Atacamaöknen i Chile.
– Chalmers har byggt vissa av Almas mottagare, och Onsalaobservatoriets föreståndare
John Conway var med och designade telesko-

25-metersteleskopet, det första riktigt stora radioteleskop som byggdes i Onsala 1964, används i dag
främst synkroniserat med radioteleskop i andra länder för riktigt högupplösta observationer. I Onsala
finns även ett 20-metersteleskop, inneslutet i en vit sfärisk radom, Lofar-stationen, ett nybyggt tvillingteleskop och mängder med mätinstrument för jordens olika rörelser.

”Chalmers ligger i
frontlinjen här, och
har riktigt starka
forskargrupper inom
såväl rymdforskning
och radioastronomi
som instrument- och
antennutveckling”

just Alma-teleskopet som
Susanne Aalto och hennes forskargrupp upptäckte något nytt i universum – galaxer vars
centrala delar är helt inbäddade i stoft och
gas. I synligt ljus ser de tråkiga ut, utan tecken
på intressant aktivitet. Men mätningar i radioområdet avslöjar hittills okänd och mycket
snabb tillväxt bakom stoftridåerna.

– Vad gömmer sig egentligen där inne? Det
är svårt att se eftersom stoftet absorberar
synligt ljus – det blir ungefär som att betrakta
en lampa genom en filt. Radiovågor kan däremot
passera stoftet och ge oss en uppfattning om
vad som sker därinne, men det är knepigare
än vad jag först trodde.
det kan vara snabbt
växande svarta hål. Supermassiva svarta hål
antas generellt ha vuxit till sig när universum
var betydligt yngre. Men Susanne Aalto tror
att det kan hända nu också, men att tillväxten
framför allt sker bakom extrema mängder
stoft.
– Supermassiva svarta hål växer tillsammans
med sin värdgalax. Men det är inte så att de
bara slukar allt som kommer i deras väg.
Faktum är att svarta hål, liksom kinkiga barn
vid matbordet, är ganska svåra att mata. De
reglerar sin tillväxt och mycket materia som
flödar mot dem slungas ut i vindar eller smala
jetstrålar. Frågan är hur den enorma galaxen
och det pyttelilla svarta hålet – tänk dig en
miljard solar nedstoppade i en fingerborg –
pratar med varandra? Hur funkar samspelet
när de växer tillsammans?
H O N M I S S TÄ N K E R AT T
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Det är en nyckel till att förstå galaxer utveckling, vilket i sin tur är en viktig pusselbit för
hela universums utveckling. Min drömupptäckt är att lösa den här gåtan, och jag tror att
vi börjar närma oss, säger Susanne Aalto.
mitten av 70-talet, en
vinterkväll i Hallstahammar. En elvaårig flicka
går ensam genom skogen mot isrinken, konståkningsskridskorna hänger över axeln.
Granarna står täta och mörka kring stigen, men
när hon vänder blicken uppåt öppnar sig universum med sitt myller av stjärnor över henne.
– Jag kände en sådan förundran och frihet.
Där i skogen bestämde jag mig för att bli
astronom, säger Susanne Aalto.
RESAN BÖRJADE I

Nya satelliten ska
detaljstudera exoplaneter
Satelliten Cheops som skjuts upp i december ska observera system med redan kända exoplaneter – planeter
som kretsar kring andra stjärnor än solen – för att vi ska kunna lära oss mer om deras storlek, sammansättning
och atmosfär. Projektet leds av nobelpristagaren Didier Queloz, som besöker Chalmers 13 december.

DRYGT F YRTIO ÅR senare är hon en väletablerad

sådan, med ett stort, prestigefyllt forskningsanslag från EU, ett så kallat ERC Advanced
Grant, för att utforska de inbäddade galaxernas hemligheter.

För att försöka se innanför stoftridåerna har
hennes forskargrupp, tillsammans med ett
internationellt team, utvecklat en metod där
de använder molekyler i stoftet som mätinstrument. Molekylerna absorberar energirikt

”Jag tror att vi kan
mäta tecken på liv
inom 10–20 år, att vi i
atmosfären hos någon
exoplanet kan påvisa
specifika kombinationer
av molekyler som
är produkter av biologiska processer”

infrarött ljus från galaxens inre och sänder
sedan ut motsvarande energi i form av radiovågor som kan tränga ut genom stoftet. Genom
att studera radiovågorna har Susanne Aalto
och hennes kollegor börjat att lägga pusslet
utifrån för att söka svar på vilka processer
som har gett upphov till det energirika infraröda ljuset. Ett växande svart hål, eller kanske
en form av extrem stjärnbildning som vi aldrig sett förut?
skickas upp i
rymden om ett par år kommer de att få mer
mätdata att jobba vidare med. James Webbteleskopet är, tillsammans med markbaserade
teleskop som Square Kilometre Array (se
Chalmers magasin nr 2 2108) och Extremely
Large Telescope, exempel på internationella
jätteprojekt under uppbyggnad.
Astronomin går allt mer åt det hållet. Frågeställningarna är universella och utrustningarna
som behövs för att besvara dem är stora,
N Ä R JA M E S W E B B -TE LE S KO P E T

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Cheops ingår i en familj av satellitteleskop i europeiska rymdorganisationen ESA:s projekt Cosmic Vision.
Tillsammans med de större syskonen
Plato (uppskjutning 2028) och Ariel
(2028) ska Cheops öka kunskapen
om andra planetsystem.

Text: Christian Löwhagen Bild: ESA

P

å Chalmers har Carina Persson och hennes kollegor förberett
sig under lång tid för att ta emot och analysera de stora mängderna data satelliten kommer att leverera.
– Förut trodde man att alla system såg ut ungefär som vårt, men
redan den första exoplaneten som Queloz och Mayor hittade påminner
närmast om Jupiter och kretsar så nära sin stjärna att omloppstiden
bara är fyra dagar, vilket var en stor överraskning, säger astronomen
Carina Persson.
– Cheops kommer ta oss ett steg närmare ett svar på frågan om
jorden och vårt planetsystem är unikt i universum. Det kanske är
oerhört ovanligt att en lagom stor planet bildas, på ett lagom avstånd
från en stjärna av rätt typ, med rätt sorts planeter runtomkring, på en
lämplig plats i galaxen?
Det finns två huvudsakliga tekniker för att hitta och lära sig om
exoplaneter. Den som belönas med Nobelpriset 2019 mäter de små,
sinusformade förändringarna av en stjärnas hastighet som kan uppfattas i vår siktlinje när en planet kretsar kring stjärnan. Tekniken har
använts för att upptäcka många planeter och kan ge forskarna information om planetens massa och avstånd från stjärnan.
Satelliten Cheops ska använda den kompletterande passagemetoden,
som observerar hur stjärnans ljus förändras när planeten passerar
framför stjärnan.
Läs mer om Cheops på: rymdstyrelsen.se/cheops

– Fördelen med Cheops är att vi redan vet vilka planeter den ska titta
på och hur deras omloppsbanor ser ut. Då vet vi precis vart vi ska peka
teleskopet och vid vilken tidpunkt, och kan fånga flera passager av
samma planet, säger Carina Persson, som arbetar tätt ihop med kollegorna professor Malcolm Fridlund och doktoranden Iskra Georgieva.
– Mätningar som hittills gjorts har oftast alldeles för stora osäkerheter, men med Cheops kommer precisionen öka betydligt. Vi kommer att kunna mäta planeternas storlek med hög noggrannhet, leta
efter månar och ringar och kanske till och med dra slutsatser om
vilken atmosfär de har. Lägger vi till det vi redan vet om dem kan vi
göra modeller om planeternas sammansättning som visar om de är
jordlika eller gasplaneter. Resultaten kan också användas för att
modellera planeters bildande och utveckling.
Trion på Chalmers har testat och utvecklat mjukvaror med algoritmer som ska analysera Cheops data från exoplaneternas stjärnpassager.
– Det finns så oerhört mycket som påverkar hur planeter bildas,
och hittills känner vi ju bara till en enda planet som vi vet är lämplig
för liv. Man får mer respekt för vår planet och livet här ju mer man
studerar andra planeter. Det tycker jag är en av de viktigare aspekterna med vårt arbete, säger Carina Persson, som har bidragit till en
samlingssida för Cheops tillsammans med Rymdstyrelsen för den
som vill veta mer.

– Hur skulle vi förhålla
oss till upptäckten av
liv i rymden? Jag skulle
bli glad, men det är
inte säkert att alla blir
det, säger Susanne
Aalto, som tror att vi
inom 10–20 år kan
mäta tecken på liv på
andra planeter.
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mycket tekniskt avancerade och väldigt dyra
– det är rimligast att göra det i stora, internationella samarbeten. Till exempel var åtta
känsliga radioteleskop i olika delar av världen
och 347 personer, bland annat från Chalmers,
inblandade i den uppmärksammade första
bilden av ett svart hål. En enskild forskargrupp
hade aldrig kunnat göra det på egen hand.
att de stora samarbetena är jättekul och spännande, men ser
också vissa faror.
– Som forskare riskerar man att bli en kugge
i ett maskineri, i stället för en person som
sitter och tänker och kommer på nya idéer.
Samtidigt ser hon att de ger insikter om hur
vi människor funkar som art, och om hur vi
kan jobba ihop för att lösa riktigt svåra
problem. Hon återkommer flera gånger till

människans fantastiska förmåga att tänka
långt bortom sig själv.
– Det är så otroligt vackert och inspirerande, vad människan kan göra. Om vi kan
lära oss att göra korrekta förutsägelser om
svarta hål långt ute i universum, vad mer kan
vi då inte klara av? Det fyller mig med hopp
för framtiden, att vi kan lösa de problem som
hotar vår existens här på jorden.

S U SA N N E A A LTO T YC K E R

SUSA N N E A ALTO M E N A R också att människan

– Ett av Omnisys stora
genombrott som företag
var 2007 då vi landade
ett stort kontrakt på 58
vattenångeradiometrar
till Alma-teleskopet i
Chile, säger företages vd
Martin Kores.

Foto: Johan Bodell

är en utforskande art, som hela tiden strävar
efter ny kunskap. Framstegen påverkar vår
syn på oss själva och vår roll i universum,
vilket i sin tur även påverkar samhället.
– Med människor som ser sig som skapelsens krona i universums centrum blir samhället
sannolikt ett annat än med människor som
vet att de bor i utkanten av en galax och kan-

ske till och med har kommit till av en slump.
Långt borta ser Susanne Aalto att människan
– driven av sin utforskande natur – kommer
att resa ut i universum, och kanske flytta till
planeter i andra solsystem.
– Jag hoppas att vi till slut ska ut dit. Men
det ligger långt, långt in i framtiden. Dagens
rymdfarkoster kommer man inte långt med,
det räcker inte ens att åka med ljusets hastighet.
Vi måste hitta ett annat sätt att färdas på.
Men ingenting kan väl färdas snabbare än
ljuset?
– Nej, det stämmer absolut med vad vi vet
nu. Men å andra sidan vet vi fortfarande så
lite om vad som är möjligt i universum. Den
materia som vi består av utgör bara fem
procent av allt som finns och det finns mycket
kvar att utforska. Universum är fantastiskt,
rikt och fullt av överraskningar. •

”Jag hoppas att vi
till slut ska ut dit. Men
det ligger långt, långt
in i framtiden. Dagens
rymdfarkoster kommer
man inte långt med,
det räcker inte ens att
åka med ljusets
hastighet. Vi måste
hitta ett annat sätt att
färdas på.”
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Gör rymdforskningen möjlig
Sverige är näst bäst i världen på innovation, enligt Global Innovation Index 2019.
Få förknippar nog detta med spirande innovation inom rymdteknik, men vi kan behöva
tänka om. Från teknikvirtuoser i Göteborg levereras utrustning som mäter jordens klimat
och undersöker livsmiljön på Mars. Text: TS O’Rourke Foto: Anna-Lena Lundqvist

C

halmers utgör ett nav inom svensk
rymdforskning och har nära relationer
med världens starkaste rymdorganisationer. Naturligt nog leds många avancerade
forskningsprogram härifrån, som är beroende
av utveckling av ny teknik och instrument som
kan leverera ny, unik data i olika forskningsprojekt.
Ett av Sveriges ledande rymdteknikföretag
är Omnisys Instruments, ett litet teknikföretag
som spelar en viktig roll i både svenska Rymdstyrelsens och europeiska rymdorganisationen
ESA:s förmåga att fånga pålitliga klimatdata
de kommande åren.
Företaget som i dag sysselsätter 30 ingenjörer
(hälften är Chalmers-utbildade) grundades
1992 av Anders Emrich och Stefan Andersson,
då verksamma vid Onsala rymdobservatorium.
– För närvarande täcker våra instrument
tre olika tekniker. De flesta av våra instrument
är baserade på mikrovågsmätningar från satel-

liters omloppsbana, men vi gör också ett
UV/IR-teleskop för Mats-satelliten och en
elektrokemisk instrumentering som kommer
att användas för kommande rymduppdrag,
inklusive ett uppdrag till Mars som skall sändas
upp nästa år, säger Martin Kores, vd för Omnisys Instruments, och hänvisar till Habitprojektet som drivs i samarbete med Luleå
tekniska universitet.
– Syftet är att undersöka livsmiljön på Mars
genom att mäta tillgången på flytande vatten,
temperaturområden och UV-strålning på Mars
yta, förklarar Martin Kores.
Han beskriver hur deras högtekniska
instrument närmast kommer att spela en viktig
roll i mätningen av det globala klimatet som
en del av satellituppdraget Mats, utformat för
att undersöka atmosfäriska vågor och strukturer i atmosfärens högst belägna moln.
Chalmers är djupt involverade i Mats-missionen
(Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography

and Spectroscopy), ett pilotprojekt i svenska
Rymdstyrelsens program för små, innovativa
forskningssatelliter.
Omnisys Instruments kommer också att
medverka i ett ESA-uppdrag för att undersöka
tre av Jupiters 79 månar – Europa, Callisto och
Ganymede – med planerad lansering 2022.
Uppdraget Juice (Jupiter Icy Moons Explorer)
kommer att använda ett submillimetervågsinstrument (SWI) för att mäta spektrum i
atmosfären runt månarna. Målet med uppdraget
är att utforska exosfären, söka efter vattenreservoarer under ytan och analysera magnetfält
runt månarna.
– Vi är bara ett av en dryg handfull rymdteknikföretag i Sverige som leder industrins
tillväxt här. För att utvecklas och upprätthålla
innovationsnivån är det viktigt att regering och
forskningsfinansiärer fortsätter att satsa, och
helst ännu mer ambitiöst, säger Martin Kores. •
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”Grovt förenklat
om hur vi bör äta
i Norden”
Intresset var stort när rapporten från EAT-Lancet-kommissionen lanserades i januari.
Äntligen ett stort kunskapsgrepp kring matförsörjningen – om vad som krävs för att
jordens växande befolkning ska kunna äta och må bättre, utan att äventyra planetens
gränser. Men hade kommissionen rätt?
Text: Christian Borg

Foto: Christian Borg och Adobe Stock

TVÅ FORSKARE AV SEX
SOM FICK CHALMERSSTIFTELSENS PRIS
Vi har redan väl underbyggda kostråd i Norden, som tar god hänsyn till miljön. Men nio av tio följer
dem inte. Där vi måste hitta nya vägar, anser forskarna i artikeln.

CHRISTEL CEDERBERG

och RIKARD

LANDBERG är två av de sex engagerade

M

Foto: Christian Borg

at äter vi alla. Men hur vi borde äta
vet vi inte tillräckligt om.
På initiativ från läkaren och filantropen Gunhild Stordalen samarbetar organisationen EAT och miljöforskare världen
över för att ta fram gemensamma budskap
kring maten, planeten och hälsan.
Med den världsledande nutritionsforskaren
och läkaren Walter Willett, professor vid
Harvard University, och miljöprofessor Johan
Rockström i spetsen släppte man den 17 januari 2019 sin första stora rapport i tidskriften
The Lancet: ”Food in the Anthropocene: the
EAT–Lancet Commission on healthy diets
from sustainable food systems”.

”Ställ om snabbt till nyttigare och mer klimatsmart mat” var huvudbudskapet på DNdebatt vid lanseringen. Livsmedelsverket gav
EAT i uppdrag att se mer specifikt på Norden.
Stockholm Resilience Centre, som koordinerar EAT:s arbete, återkom i mars med en
bearbetning, en ny rapport med fokus på mat,
konsumtion och produktion i Norden.
– Jag välkomnar verkligen det här första
stora initiativet för att samla slutsatser kring
mat, hälsa och hållbarhet. Men efteråt blev
det förvånansvärt lite diskussion kring
slutsatserna, och hur man kommit fram till
dem, säger Rikard Landberg, professor och
chef för avdelningen Livsmedelsvetenskap på
Chalmers.
kollegor som, tillsammans med honom, hade fått i uppdrag att
arrangera ett seminarium om mat. I oktober
samlade de experter för att diskutera EATLancet-kommissionens slutsatser, och vad vi
mer behöver veta för att kunna omsätta dem
i praktiken.
– Vi kan ju konstatera att EAT-Lancet
utgår från en global medeldiet när de gör sina
nordiska rekommendationer. I den nordiska
rapporten tar de inte tillräcklig hänsyn till
den kost vi idag äter här, säger Christel Ceder-

berg, agronom och biträdande professor specialiserad på hållbart jordbruk.
– Här tas heller ingen hänsyn till kultur
och traditioner, vilket man faktiskt rekommenderar i den stora Eat-Lancet-rapporten.
De uppmärksammar heller inte att olika
befolkningsgrupper har olika behov.

”Rapporten
riktar samma
råd till alla, och
det är där ett av
problemen
ligger”

H A N KO NTA K TA D E F E M

Ätandet tillhör den personliga sfären,
konstaterar Christel Cederberg som får
medhåll av Rikard Landberg:
– De som behöver ta till sig kunskap har den inte.
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– Ja, det är ohälsosamt att äta kött i de
mängder som vi äter idag. Den samlade bilden
från olika studier visar att de flesta – dock inte
alla – skulle minska risken för ohälsa genom
att dra ner på sitt köttintag. Exakt hur mycket
kan diskuteras, säger Rikard Landberg.
– Medelålders män äter idag mest kött. Och
det är där ett av problemen ligger med rapporten som riktar samma råd till alla. Kvinnor
i fertil ålder, gamla och gravida har ofta problem att få i sig tillräckligt mycket järn och
B12, och det får man framför allt genom kött.
Kommissionen säger att dessa grupper bör
äta kosttillskott för att få i sig tillräckligt av
framförallt vitamin B12. Det kanske är så,
men jag tror även de får problem med andra
näringsämnen. Järn är svårt att ta upp från
växter, säger Rikard Landberg.

– Vi kommer aldrig kunna förse den nordiska befolkningen med så mycket nötter som
de föreslår.
Havets stora möjligheter tas inte heller upp
tillräckligt, utan har fått en alldeles för undanskymd roll, anser han. Marina livsmedel kan
bidra ytterligare till kosten i Norden som en
viktig och hållbar proteinkälla, och här finns
stor innovationspotential, enligt Landberg.
De planetära gränserna – som är fundamentet för vad som anses hållbart i båda rapporterna – är dessutom vetenskapligt omtvistade, påpekar Christel Cederberg.
– Gränsvärdena för vad jorden klarar av
är svåra att sätta. Det finns stora osäkerhetsband kring dem. De vilar till viss del på värderingar, skulle jag säga.
att miljöforskarna
bakom EAT-Lancet drar alltför tvärsäkra slutsatser kring miljön. De använder inte korrekt
data och indikatorer för kemikalier och tittar
inte tillräckligt på jordbruksmarkens kvalitet,
anser hon, och pekar på metodproblem.
– Det är stor skillnad på kött och kött.
Liksom på frukt och frukt. Den biologiska
mångfalden är oerhört viktig, men förbises
ofta i de livscykelanalyser som får stor uppmärksamhet idag.
D E S S U TO M M E N A R H O N

Idag konsumerar svenska folket mejeriprodukter motsvarande runt 375 kg mjölk per
capita varje år, och ost är utgör mer än hälften
av detta. I en global jämförelse är det en hög
förbrukning. EAT-Lancet-kommissionen föreslår en minskning med 75 procent till år 2050.
Ännu mer drastiskt är deras mål för rött kött:
ned till en sjundedel av dagens konsumtion, i
snitt för alla, oavsett var och hur köttet produceras. Planeten tål inte mer, enligt rapporten.

C H R I S TE L C E D E R B E RG S K A K A R

på huvudet.

Hon tänker på verkligheten.
– Det är underligt att unga kvinnor i fertil
ålder ska ta hela ansvaret, medan medelålders
män kan äta på glatt, säger hon.
Rikard Landberg anser att viktiga
näringsaspekter inte har beaktats i slutsatserna,
och att kommissionen i sina modeller inte
har tagit hänsyn till skilda förutsättningar i
olika länder.

matforskare som gemensamt fick
Chalmers- stiftelsens pris 2019 för
sina utåtriktade insatser. Texten är
baserad på intervju med dem.
De delar priset med FREDRIK
HEDENUS och STEFAN WIRSENIUS vid
institutionen Rymd, geo- och miljöteknik samt KARIN JONSSON och
NATHALIE SCHEERS vid institutionen
Biologi och bioteknik. Tillsammans
arrangerade alla sex ett seminarium i
oktober kring mat, hälsa och hållbarhet.

göras framåt?
– Initiativet är utmärkt och ger en riktning.
Men vi behöver fortfarande mer kunskap, och
bättre metoder, för att kunna omsätta detta
till tydliga, kvantitativa råd som är anpassade
till våra förutsättningar i högre grad, säger
Rikard Landberg.
Christel Cederberg tycker att fokus måste
ligga på klokt jordbruk, där Norden redan
ligger långt framme.
– Vi måste få jordbruket fossilfritt på ganska kort tid. Odla så att vi binder in mer kol.
Jag skulle vilja se fler innovationsprojekt ihop
med livsmedelsindustrin och jordbruket,
säger hon. •
VA D B E H ÖV E R DÅ
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MAT, HÄLSA OCH HÅLLBARHET:

UTMANINGAR OCH
MÖJLIGHETER I NORDEN

HÅLLBARHETSMÅL. Maten vi producerar och äter har
stor påverkan på flera av FN:s globala hållbarhetsmål.
I Norden har vi utmaningar inom alla dessa.
INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Detta är dagens tydligaste lärdomar kring mat, hälsa och hållbarhet för oss i Norden.
Text: Christian Borg

Grafik: Yen Strandqvist

Foto: Pixabay

SÅ ÄTER DU BÄTTRE –
FÖR DIN OCH PLANETENS HÄLSA

Baljväxter

Nötter och frön

Ärter, linser och andra baljväxter är nyttiga proteinkällor med låg
klimateffekt.

Grönsaker
och rotfrukter

Fisk och skaldjur

ATT HA KOLL PÅ:
MATIMPORTEN ÄR MINDRE HÅLLBAR.
Importen av mat till Norden står för drygt
hälften av den markanvändning och de
växthusgasutsläpp som vår matkonsumtion
orsakar – och hela 90 procent av färskvattenförbrukningen. Vi har sämre
kontroll av kemikalieanvändningen i andra
länders jordbruksproduktion, vilken generellt är högre. Idag är import av nötkött, frukt
och grönt minst hållbar.

EN TREDJEDEL AV MATEN BLIR SVINN.
Svinnet uppstår längs hela värdekedjan. Det
är störst i matkedjor som leder till tallrikar
i USA och Europa. I låginkomstländer är
svinnet störst i produktionsledet, och
omvänt större i detaljist- och konsumentledet i höginkomstländer. Matsvinn går helt
förlorat eller blir till foder.

ÄT MER

Nötter och fröer innehåller nyttiga fetter. Välj helst närodlade!
I grönsaker och rotfrukter finns nyttiga fibrer, mineraler, vitaminer och
bioaktiva ämnen.

DJURKONSUMTIONEN ÄR STÖRSTA
KLIMATBOVEN. Den globala djurproduktionen står för nästan 15 procent av
världens utsläpp av växthusgaser. Idisslarna
bidrar mest, framförallt på grund av deras
utsläpp av metangas. Vegansk kost har lägst
klimatavtryck. Klimatavtrycket från mat
behöver sänkas med 60 procent i Norden.

I Norden har vi skäl att äta mer fisk och skaldjur – och dra ner på kött.
Havet har stor potential som hållbar proteinkälla, om vi äter rätt arter
och ser bortom filén. Fisk är bra för hjärnan och sänker risken för
diabetes typ 2. Särskilt nyttig, och hållbar, är fet fisk som sill och makrill.

Spannmål

Fett

Frukt och bär

Fågel

Ägg

BYT UT

Fullkorn från olika spannmål har en rad positiva hälsoeffekter.
Öka andelen fullkorn – få i dig kli och grodd som innehåller mycket
kostfiber, mineraler och vitaminer – och minska mängden vitt mjöl.
Ersätt animaliskt fett med vegetabiliskt. Då sänker du risken för
diabetes typ 2 och hjärt-/kärlsjukdomar.
Inhemska bär och frukter bör öka, men inte importen. Många äter
för lite frukt och bär.

MATFORSKARES SYN EFTER
EAT-LANCET-RAPPORTEN

Proteiner får de flesta i sig mer än tillräckligt av. Högre andel
vegetariskt protein är bra för både hälsa och planeten.

Generellt sett äter vi för mycket nöt- och fläskkött. Om du äter mycket
rött kött – dra ner på det, för din egen hälsa. Värst för klimatet är vår
konsumtion av nötkött.

Budskapen i grafiken är framtagna av en grupp matforskare
vid Chalmers. Utgångspunkten är rapporten Nordic food
systems for improved health and sustainability, skriven av
Stockholm Resilience centre (Stockholms universitet) inom
ramen för EAT-Lancet-kommissionens arbete, men också
de nordiska näringsrekommendationerna och kostråden i
Sverige samt ett seminarium på Chalmers i oktober 2019.

Svenskar äter mest ost och mjölk i världen och bör totalt sett dra ner på
mejeriprodukter, av klimatskäl.

Forskarna bakom budskapen är: Rikard Landberg, Karin
Jonsson och Christel Cederberg.

ÄT MINDRE

Rött kött

Dra ner på socker, salt och alkohol. Dessa livsmedel bidrar generellt
sett inte till vår hälsa utan tär på jordens resurser i onödan. I stora
doser är de ohälsosamma.
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Mejeriprodukter

MINSKAD BIOLOGISK MÅNGFALD ETT
ALLVARLIGT HOT. Intensivt jordbruk är en
stark drivkraft bakom den dramatiska
minskningen av insekter världen över, en
allvarlig trend som hotar hållbarheten i
våra ekosystem. Eftersom jordbruk sker på
en dryg tredjedel av landytan är all koppling
till förlust av biodiversitet extremt viktiga.

KEMIKALIEANVÄNDNINGEN HOTAR
MÅNGFALDEN. I nordisk matproduktion
används mindre mängd kemikalier än i
övriga världen. Vi är särskilt återhållsamma med insektsmedel. Genom vår
import bidrar vi till bekämpning av ogräs,
svampar och insekter i jordbruk över hela
världen, liksom användning av antibiotika
inom djurhållning. Användningen av
kemikalier måste ner drastiskt, men kräver
innovationer vi ännu har sett för få av.
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ARTIFICIELL INTELLIGENS

TEKNIK DESIGNAS
FÖR ATT TJÄNA
Artificiell intelligens har potential att totalt förändra vad vi människor lägger vår arbetstid
på, i nästan alla branscher. Hur realiserar vi dessa potentialer? Just nu finns två stora
stötestenar på vägen framåt, menar Jan Bosch. En sitter i huvudet på företagens chefer.
Text: TS O’Rourke

Foto: Johan Bodell

G

att AI är en
teknik som kommer att ge mänskligheten
stora fördelar. Att förverkliga dessa är utmaningen att fokusera på just nu, enligt professor
Jan Bosch – om man vill bidra och förbli
relevant.
– Det kommer att ta lång tid innan vi når
den nivå av generell artificiell intelligens som
media återkommande hänvisar till. Det finns
inget att vara rädd för, anser jag, säger Jan
Bosch, professor i programvaruteknik.
Genom att förklara komponenterna inom
artificiell intelligens, och skillnaden mellan
maskininlärning, djupinlärning, DevOps och
DataOps, beskriver Jan Bosch hur vart och
ett av dessa element kan användas för att förbättra befintlig programvara och vilken typ
av indata de kräver, med ett specifikt mål
i åtanke.
Han kallar detta för ”smal AI” vilket är

Foto: Henrik Sandsjö

oogla termen artificiell intelligens,
AI, och upplev de science-fictioninspirerade skräckskildringar som
tekniken väntas medföra. Många människor,
även akademiker, har hemfallit åt visionen
om en dystopisk framtid där vi alla är i
händerna på en grym AI-härskare.
SA M TI D I G T Ä R D E T U P P E N BA R T
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den vanligaste formen av AI i dag, som möjliggör tjänster som textöversättning i realtid,
bildigenkänning och bildtexter och liknande.
– Big Data-eran, i kombination med den
exponentiella tillväxten i datorkraft, har gjort
dessa framsteg inom AI möjliga.
Samtidigt beskriver Jan Bosch en avgörande flaskhals, nämligen att företag har olika
sätt att lagra och bearbeta data i dag, vilket
han menar är en av de stora stötestenarna som
hindrar införandet av tekniken.
– De flesta mjukvaruutvecklare och ingenjörer spenderar en oproportionerligt stor tid
på att städa data och kontrollera tillförlitlighet

och format så att den ska kunna gå att använda
i AI-applikationer.
JUST DÄRFÖR ÄR han en förespråkare för Data-

Ops, en modell för standardisering och
förbättring av hur data samlas, lagras och
behandlas.
Det är bara ett av farthindren på vägen
framåt. Den andra stora stötestenen är
långsamma beslutsprocesser på strategisk
chefsnivå.
– Poängen är att huvudfrågan inte är vad
AI kan göra för dig, utan snarare vad du kan
göra för att orientera din verksamhet utifrån
AI. De företag som kommer att bli framgångsrika i framtiden är de som dramatiskt kan
förbättra sin effektivitet, sin kvalitet och förmåga att personalisera sina tjänster genom
att sätta AI i centrum för sin verksamhet och
organisera allt annat kring AI-driven värdeutveckling. Du kanske inte gillar idén att
arbeta för en algoritm, men för de flesta företag är det precis vad som krävs för att alls klara
konkurrensen framåt, säger Jan Bosch.
I hans idealvärld skulle ett företag definiera
sina kärnprocesser och bjuda in programvaruingenjörer till att designa dem från grunden,
så att AI kan leverera de nyckelmått och

beslutsdata som krävs för att driva verksamheten. Men många vd:ar och CIO:er är inte
redo att ta steget. Under tiden förblir fokus
främst på smala AI-applikationer med ett
klart definierat mål, output eller syfte.
Där finns också fördelar att hämta. Det
finns många bra exempel på de omedelbara
vinsterna med smal AI. Nyligen genomförd
forskning om AI inom screening för bröstcancer har visat hur noggrann processen kan
bli med AI jämfört med den som enbart utförts
av sjukvårdspersonal.
Den snabba tillväxten i praktiska tillämpningar har accelererat intresset för AI både
bland studenter och inom industrin.

– Jag är en hardcore technologist.
Jag tror verkligen att teknologi gör
världen till en bättre plats – och älskar
det faktum att vi nu använder AI-teknik
för saker som maskiner inte tidigare
klarade av att lösa, säger Jan Bosch,
professor i programvaruteknik.

”Du kanske inte
gillar idén att arbeta
för en algoritm, men för de
flesta företag är det precis
vad som krävs för att alls
klara konkurrensen
framåt”
NYLIG E N L ANSE R ADE CHALME RS sitt Artificial

Intelligence Research Centre, Chair, med
fokus på tillämpade AI-applikationer inom
näringslivet och offentlig sektor, men också
grundläggande forskning som är nödvändig
för resan framåt. Genom Chair vill Chalmers
spela en viktig roll i den snabbt växande forskningen, mjukvaruutvecklingen och tekniken
inom området.
– Chalmers är i en unik position genom sin
historia av täta industrisamarbeten. Mycket
få universitet har en så god arbetsrelation med
industrin som vi har, säger Jan Bosch, som
själv driver ett Chair-finansierat projekt tillsammans med Siemens och Malmö universitet
kring DataOps-modellen.
Rädsla för det okända, motståndskraft mot
ny teknik och det långsamma agerandet på
företagens ledningsnivå kan inte stoppa påverkan som AI kommer att få på vår värld, hävdar
han. Frågan är inte om AI kommer att påverka
våra liv, utan hur mycket och hur snabbt. •

VAD ÄR EGENTLIGEN AI?
Mjukvarumässigt och praktiskt kan AI brytas ner
i ett antal huvudkomponenter som vi kollektivt kallar
för artificiell intelligens.
MASKININLÄRNING

DEVOPS

En uppsättning algoritmer, verktyg och
tekniker som hjälper till att härleda
mönster från stora uppsättningar av
data.

De kontinuerliga uppgraderingarna
som krävs för att programvara ska
bibehålla kvalitet och göra jobbet rätt.

DJUPINLÄRNING

En uppsättning allmänt accepterade
standarder för hur man lagrar, förbereder och presenterar data för att AI
ska kunna utnyttja den på bästa sätt.

En delmängd av maskininlärning som
använder sig av konstgjorda neuronnät
(samlingsnamn för ett antal självlärande
algoritmer som försöker efterlikna funktionen i biologiska neuronnät, exempelvis
hjärnan) som kan dela output med andra
artificiella neuronnät.

DATAOPS
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K VA N T D AT O R E R

NOTISER

Stort genombrott för
kvantdatorer

Att plast inte bryts ner i naturen är ett av
våra stora miljöproblem. Nu har en forskargrupp på Chalmers tagit fram en effektiv
process för att bryta ner plastavfall till
molekylnivå – i gasform.
– Genom att hitta rätt temperatur, uppvärmningshastighet och uppehållstid har
vi i våra experiment visat hur vi kan
omvandla 200 kilo plastavfall i timmen till
en fördelaktig gasblandning i 850 graders
värme. Den kan sedan återvinnas på mole-

Forskare på Google har med sin kvantdator för första gången lyckats lösa ett problem
som är utom räckhåll för en vanlig dator. På några minuter utförde den en beräkningsuppgift som enligt forskarna skulle ha tagit mer än tiotusen år för en kraftfull superdator.
Text: Ingela Roos Foto: Johan Bodell

Hur kändes det när du blev varse om
nyheten?

Vad betyder detta för Sveriges
kvantdatorprojekt?

– Jag blev väldigt glad! Jag visste att Googles
forskarlag börjat nå resultat med sin 53-kvantbitars kvantdator Sycamore, men att de nu
lyckats få så bra tillförlitlighet i sina operationer
att de kan utföra en sådan här beräkning – det
är ett fantastiskt genombrott.

– Vi siktar på en kvantdator med hundra välfungerande kvantbitar, och Google har nu
visat att det är möjligt att skapa över femtio
kvantbitar som opererar med över 99 procents
säkerhet. Det är otroligt inspirerande och
motiverande.

Vad ligger bakom genombrottet?
– I sin uppbyggnad är Sycamore är ganska lik
Googles tidigare kvantdatorer. Genombrottet
beror snarare på noggrann utformning av
hård- och mjukvaran som används för att
kontrollera chipet, och en grundlig analys av
vilken beräkningsuppgift man skulle välja.

Hur ligger ni till jämfört med Google?
– Vi använder samma grundbyggstenar –
supraledande kretsar – som Google. Än så
länge jobbar vi, helt enligt plan, med chip med
bara två kvantbitar. Vår strategi är att först få
till det riktigt, riktigt bra i liten skala. Till

exempel har Googles kvantbitar i genomsnitt
en livslängd på 16 mikrosekunder, medan vi
har över 80 mikrosekunder. Ju längre livstid,
desto fler beräkningsoperationer hinner man
göra. Däremot har Google lyckats nå betydligt
högre hastighet i operationerna än vad vi har,
men vi jobbar på att bli riktigt bra på det också.
Sen börjar vi skala upp i ganska stora steg.

– Att hitta ett användbart problem som ligger
utom räckhåll för vanliga datorer men som
en kvantdator med femtio till hundra kvantbitar kan lösa. Vi jobbar intensivt med det
i samarbete med våra industripartners.
Gissningsvis blir det inom logistik eller
simulering av stora molekyler. •

IBM kritiserar Googleforskarnas
beräkningar och menar att deras värsta
superdator skulle kunna lösa uppgiften
på knappt tre dagar. Hur ser du på det?
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Genom att äta fet fisk skyddar man sig mot
typ 2-diabetes. Men samtidigt innehåller
fetare fiskar mer svårnedbrytbara miljögifter
– som har motsatt effekt och suddar ut skyddseffekten.
Forskning om effekten av fiskkonsumtion
på diabetesrisk har hittills gett motstridiga
resultat. Forskare vid Chalmers har lett en
studie med en helt ny design. Nu har de fått
fram en möjlig förklaring till gåtan.
– Vi har lyckats separera den effekt som
fisk i sig har på diabetesrisken från effekten
av olika miljögifter som är vanliga i fisk, säger
Lin Shi, doktor i livsmedelsvetenskap. Vår
studie visade att fiskkonsumtion som helhet
inte har någon effekt på diabetesrisken. Vi
sållade sedan bort miljögifternas effekt, med
hjälp av en ny data-analysmetod som är baserad
på maskininlärning. Då kunde vi se att fisken
i sig ger ett tydligt skydd mot typ 2-diabetes. •

– För mig är Googles resultat en enorm inspirationskälla. Nu vet vi att det är möjligt att bygga en kvantdator – det kräver hårt arbete, men det går. Det blir mycket spännande att se hur stora kvantdatorer som
dyker upp inom de närmaste 5–10 åren, säger Göran Johansson, professor i tillämpad kvantfysik.

Sedan det periodiska systemet skapades för
150 år har det fungerat som ett centralt
verktyg inom materialforskning. Nu presenteras en Chalmersstudie som ger forskare
en helt ny verktygslåda att utgå ifrån.
När atomer utsätts för höga tryck förändras deras egenskaper radikalt. Studien
visar hur atomernas elektronkonfiguration
och elektronegativitet förändras när trycket
successivt stiger.
– Väldigt fascinerande kemiska strukturer och egenskaper uppkommer under
högt tryck, och reaktioner sker som är omöjliga under normala förhållanden. Mycket
av det man som kemist har lärt sig om grund-

Illustration: Yen Strandqvist/Chalmers

Högtryck i det periodiska systemet

– Nej, absolut inte. Forskarlaget har visat att
deras kvantdator kan lösa en enda beräkningsuppgift bättre än en vanlig dator. Den lösta
uppgiften är helt onyttig, och valdes ut enbart
på grund av att den bedömdes vara enkel att
lösa för en kvantdator men mycket svår för en
vanlig dator. Men allt eftersom kvantdatorerna
blir bättre kommer de att överträffa konventionella datorer i allt fler typer av uppgifter.

– I så fall är det ändå första gången en kvantdator gör något som man behöver hela kapaciteten hos världens största superdator, under

Ny forskning att
nappa på – kring
diabetes

U
 nder lång tid har företag och forskare försökt utveckla syntetiska badmintonbollar
för att slippa använda gåsfjädrar. Men än
så länge är de aerodynamiska egenskaperna
hos gåsfjäderbollar överlägsna, främst vid
smash och nätspel.
Nu har Chalmers fått finansiering av
Internationella badmintonförbundet för att
göra sporten helsyntetisk och skapa en ny
bollstandard för internationellt spel. Det
unika utvecklingsprojektet blir förhoppningsvis början på ett mer långsiktigt utvecklingsarbete och är en del av Chalmers satsning på idrottsteknologi. •

Vad är nästa milstolpe inom
kvantdatorutvecklingen?

Innebär det här att kvantdatorer nu är
bättre än vanliga datorer?

kylär nivå för att bli nya plastmaterial
– med samma goda kvalitet som innan, säger
Henrik Thunman, professor i Energiteknik.
Nästa steg är att skapa en effektiv process,
från enskilda ton plast per dag till en kommersiellt intressant skala runt hundratals
ton per dag. En cirkulär användning av plast
skulle skapa ett riktigt värde på använd
plast och därmed en ekonomisk drivkraft
för att samla in den överallt på jorden. •

Snart är sista gåsen plockad
Foto: Pixabay

G

nästan tre hela dagar, för att reproducera.
Oavsett vilket så ser jag Googleforskarnas
bedrift som ett mycket viktigt steg framåt.

öran Johansson, en av ledarna för
Chalmers kvantdatorbygge, ser
bedriften som en riktig milstolpe.

Foto: Pixabay

Allt plastskräp kan bli
prima plast

ämnenas egenskaper stämmer inte längre.
Man kan helt enkelt ta mycket av sin kemiutbildning och kasta ut den genom fönstret!
I tryckdimensionen finns otroligt många
nya kombinationer av atomer att undersöka,
säger kemiforskaren Martin Rahm. •

Drönare i
samhällets tjänst
Redan i dag används autonoma drönare till
att transportera varor. Inom en snar framtid
förväntas de också arbeta på byggarbetsplatser, släcka bränder, städa våra städer och
assistera människor med funktionsvariationer.
I ett nytt forskningsprojekt kommer
forskare från Chalmers undersöka hur
sociala drönare bäst ska användas och
regleras för att gynna enskilda individer och
samhället i stort. •
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Tvärs över Australien
drivna av kraft från solen

S TA R T

DA R W I N
KATHERINE
DALY WATERS
TENNANT CREEK
BARROW CREEK
ALICE SPRINGS

Med en egenkonstruerad solcellsdriven bil har Chalmers Solar Team försökt korsa
Australien i världens största solbilstävling, Bridgestone World Solar Challenge.
Studenter från över 20 länder tävlade om att ta sig snabbast över kontinenten.

PORT AUGUSTA

exempel vara det enda laget som lödde ihop våra solceller själva.
Vi var också ett av lagen som fick in allra störst effekt i våra solceller.
Ingenjörskunskapen blir helt annorlunda när man måste tänka i nya
banor för att spara in på kostnader.

MÅL

AD E LAI D E
Chalmers första Solar Team någonsin
klarade de två första kontrollstoppen i tid.

var vädret. På grund av väldigt starka
vindar tvingades flera lag avsluta tävlingen i förtid. Chalmers Solar
Team kämpade på i motvind och kuperat landskap som till slut gjorde
att bilen inte kunde hålla tillräckligt höga hastigheter för att nå
kontrollstoppen i tid.
TÄV LI N G E N S S TO R A U TM A N I N G

Foto: Johan Bodell

D

COOBER PEDY
GLENDAMBO

Text: Sophia Kristensson Foto: Christian Kiprianoff

et var häftigt att möta studenter från världens alla hörn som drivs
av samma sak, tycker Olle Andersson, som studerar Production
Engineering och är projektledare för Chalmers Solar Team.
– Man lärde sig av varandra och insåg hur många olika lösningar
det finns på en och samma utmaning, säger han.
Omkring 50 lag deltog i tävlingen. Fyra kom från svenska universitet. Chalmers deltog för första gången medan vissa universitet hade
många års erfarenhet i bagaget.
– Flera av de stora och erfarna lagen imponerades av vad vi som
förstagångsdeltagare lyckats göra på den budget vi hade. Vi verkar till

KULGERA

– Såklart siktade vi på att klara av att köra hela vägen till mål,
men vi är samtidigt nöjda med hur långt vi tog oss, och att vi lyckades
bygga en stabil och hållbar bil från grunden på så kort tid. Vi
lyckades köra 100 mil på bara solenergi. Det är en bra grund
för nästa lag från Chalmers att bygga vidare på, säger Olle
Andersson.
Hans två största lärdomar från projektet är dels erfarenheten av att arbeta så intensivt i en stor grupp, dels
de nya kunskaperna han fått i att snabbt kunna applicera teori från skolbänken i praktiken.
– Vi har alla i teamet utvecklats otroligt mycket som
ingenjörer under den här tiden och lärt oss mycket om
processen att gå från idé till färdig produkt. Det här projektet har verkligen varit ett givande brobygge mellan det
teoretiska och det praktiska, som vi alla kommer ta med oss
i studierna och i arbetslivet. •

”Vi lyckades
köra 100 mil på
bara solenergi”

Chalmers Solar Team består av 18 studenter från olika program och var det första laget från Chalmers som deltagit hittills.
Både blivande högskoleingenjörer och civilingenjörer deltog.
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Tävlingen har arrangerats vartannat år sedan 1987. Inför varje ny upplaga
har arrangörerna utvecklat reglerna för att utmana studenterna och driva
på teknisk innovation.

Ett av de stora målen med bygget av bilen Alfrödull var att den skulle få så
lågt luftmotstånd som möjligt för att kunna köra riktigt långt på sin
batterikapacitet.

Solbilarna måste ta sig igenom hårda besiktningar för att få delta, allt från
hur solcellerna är vinklade till hur mycket föraren kan röra på huvudet i
förarhytten kontrolleras på plats innan start.

Chalmers Solar Team deltog i klassen Challenger. Där vinner den solbil som
tar sig snabbast till mållinjen. I tävlingen finns även klassen Cruiser, som går
ut på att köra sträckan så energieffektivt som möjligt.
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JAKTEN PÅ NYA
MATERIAL FRÅN
SKOGEN
Med nya, molekylära glasögon spanar skogsindustrin efter möjligheter
att skapa högteknologiska material från trä, bortom den traditionella
cellulosafibern. Grunden läggs av en framgångsrik forskning – som
precis kastat in en högre växel.
Text: Björn Forsman Foto: Johan Bodell

G

enomskinligt trä av nanocellulosa,
brandresistent cellulosaskum till isolering och plastliknande barriärmaterial tillverkade av hemicellulosa – det är
några exempel på nya, svenska materialkoncept baserade på träråvara som skapat rubriker
under senare år.
Biobaserade batterier och solceller och
konstgjort ”trä” som kan 3D-printas är andra
uppslag som kittlat fantasin.
Mindre känt är kanske att de flesta av dessa
idéer är resultatet av ett framsynt forskningsprogram, sjösatt för över tio år sedan:
Wallenberg wood science center.
En forskningsutlysning på närmare en halv
miljard kronor gjorde först Chalmers och
KTH till konkurrenter. Men på initiativ av
finansiären, Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse, blev de samarbetspartner.
Redan flera år innan programmet löpte ut
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förra året skissades en fortsättning – inklusive
uppskalning och breddning: För snart ett år
sedan lanserades WWSC 2.0, som sträcker
sig fram till 2028.
Nu deltar även Linköpings universitet och
dessutom är industrin med och finansierar, via
forskningsplattformen Treesearch. Även Chalmersstiftelsen bidrar med forskningspengar.
Totalt satsas över en miljard kronor på
skogsrelaterad materialforskning under det
kommande decenniet, med en tvärvetenskaplig
bredd som sträcker sig över allt från bioteknologi till materialvetenskap och fysikalisk kemi.
i industriell
bioteknik, är viceföreståndare för WWSC
och ansvarar för Chalmers forskning inom
programmet. När hon lyfter fram vad forskningscentrumet hittills levererat, så är det inte
i första hand de rubrikskapande nya materialen:
LISBETH OLSSON, PROFESSOR

– Jag vill nog hävda att det viktigaste skogsindustrin fått ut av WWSC är kompetens.
Många doktorander och postdocs från
programmet har gått vidare till anställningar
i industrin, säger Lisbeth Olsson.
– Den ökade kunskapen kring grundläggande frågor har tydligt bidragit till att
skogsindustrin i dag ser med mycket större
tillförsikt på framtiden.
När WWSC startade 2008 var forskningen
enligt Lisbeth Olsson fortfarande väldigt
traditionellt orienterad, med förankring
i massa- och pappersindustrin.
– I  dag definierar vi i stället vilka molekylära
egenskaper materialen har. Vi diskuterar
i helt andra termer.
Så även om industrin i stort sett tillverkar
samma papper, förpackningmaterial och
hygienprodukter som för tio år sedan, så är det
ett ”molekylärt” synsätt som gäller framöver.

Lisbeth Olsson är övertygad om att flera nya,
smarta material från skogen kommer att slå
igenom brett redan under det närmaste decenniet – vilket nog är snabbare än många tror.
D E T SOM D R IVE R UT VEC K LI N G E N är målen om

ett mer hållbart samhälle och om en utfasning
av de fossila råvarorna. Med detta miljötänk
följer också ökade krav på materialeffektivitet
och energieffektivitet.
I längden duger det alltså inte – ens om
man har en förnybar råvara – att förstöra eller
elda upp potentiellt värdefulla beståndsdelar
i veden. Vilket i stora drag är vad den traditionella massaindustrin i dag gör, i synnerhet
med lignin.
– En bärande idé inom WWSC är att bättre
ta tillvara träets alla komponenter. Visionen
är att skapa ett slags bioraffinaderi för material,
säger Lisbeth Olsson.

”Den ökade
kunskapen kring
grundläggande frågor
har tydligt bidragit till
att skogsindustrin
i dag ser med mycket
större tillförsikt
på framtiden”

Hittills har forskningen inriktats på dels
nya sätt att använda cellulosan, exempelvis i
form av nanocellulosa, dels att undersöka hur
hemicellulosan skulle kunna komma till nytta.
Som att utvinna polymerer ur den, för att
skapa täta skikt eller som beståndsdel i kompositmaterial.
– I fortsättningen kommer vi även ägna
kraft åt ligninet, som med sina aromatiska
föreningar har en helt annan kemi. En idé är
att karbonisera molekylerna för att ge dem
elektriska egenskaper, berättar Lisbeth
Olsson.
När hon inte är upptagen med att leda
Chalmers samlade aktiviteter inom WWSC,

som involverar fem olika institutioner och ett
15-tal doktorander och post docs, lägger hon
merparten av sin tid på den egna forskningen.
Hon och hennes medarbetare undersöker
hur enzymer och mikroorganismer kan
utnyttjas för att separera och modifiera träets
beståndsdelar – innan de sätts samman till
nya material med nya, smarta egenskaper.
V I L Ä M N A R KO NTO R E T och går en trappa ned
till Industriell biotekniks laboratorium för en
snabbtur bland petriskålar och jäsningskärl.
Av ett 40-tal medarbetare här ägnar sig fem
på heltid åt material från träråvara.
– Vi tittar mycket på hur olika svampar från
skogen gör när de bryter ned veden. Vilka
enzymer de använder. Vi kan också ”trixa”
med enzymer, så att de till exempel åstadkommer en ytmodifiering i stället för att klippa
av en bindning, berättar Lisbeth Olsson och



CH A LMERS M AGAS IN , NR 2. 2019 — 27

B I O M AT E R I A L

B I O M AT E R I A L

Kan få trä att växa i 3D
efter önskad design
Poröst, starkt och vridstyvt. Biomaterialet trä är fantastiskt. Nu har forskare inom
Wallenberg wood science center lyckats utnyttja träets genetiska kod för att få en
3D-bioprinter att skriva ut cellulosa med cellstruktur och egenskaper liknande dem
i naturligt trä. Men i helt nya former.
Text: Christian Borg & Mats Tiborn

Foto: Anna-Lena Lundqvist

N

är man omvandlar trä till papper,
kartong och textilier förstörs den underliggande cellulära ultrastrukturen,
träcellens arkitektur, och därmed vedens
unika egenskaper. De resulterande materialen

digitalisera den. Med den digitaliserade koden
kan de instruera en 3D-skrivare att imitera
träets inre arkitektur när den bygger upp
nanofibrillerna. Möjligheten att kunna hantera placering och form innebär att träets unika
egenskaper nu går att återskapa artificiellt.
den nya teknologin
fungerar som om ett träd växte precis på det
sätt som vi vill att slutprodukten ska se ut
– fast tillväxten i stället sker i en 3D-skrivare.
Man slipper såga och hyvla för att veden ska
få önskad form.
– Detta är ett genombrott inom tillverkningsteknologin. Det tar oss bortom vad
naturen tidigare tillåtit, för att skapa nya,
hållbara gröna produkter. Det innebär att de
produkter som i dag produceras av skogsmaterial nu, på mycket kortare tid, i stället kan
bli utskrivna i 3D. Metall och plast som i dag
används vid 3D-utskrifter kan ersättas med
ett förnybart, hållbart alternativ, säger professor Paul Gatenholm, som arbetar inom
ramen för Wallenberg wood science center på
Chalmers och leder forskningen.
Ytterligare en fördel är att hemicellulosa,
som är en naturlig del av växtens cell, tillförts i gelen av nanocellulosa. Hemicellulosan fungerar som ett klister som ger
cellulosan tillräcklig styrka, på ett sätt som
liknar det som sker i växtens naturliga
celluppbyggnadsprocess.
Teknologin öppnar helt nya fält av
möjligheter, vilket forskarna beskriver i sin
artikel i Applied materials today. Nya träliknande produkter kan designas och skrivas
ut på mycket kortare tid än vad som är möjligt
i naturligt trä.
R E S U LTAT E T B L I R AT T

tillägger att även värmetåliga träsvampar från
vietnamesiska skogar undersöks.
– När vi hittar någon intressant förmåga,
exempelvis hos en filamentös svamp, så kan
vi med genteknik flytta över den förmågan till
en bakterie eller jäst, som sedan kan producera
samma enzym i större skala.
En svårighet med ett naturmaterial som
trä är dess synnerligen heterogena och komplexa uppbyggnad. För att på djupet förstå
vad som händer måste forskarna studera olika
förlopp på många längdskalor samtidigt – från
mikrometer ned till delar av en nanometer.
Riktigt ned till den detaljnivån når inte
Lisbeth Olsson och hennes kollegor i dag.
– Vi har en modell över hur vi tror att
träet ser ut. Men vi vet inte riktigt säkert, förklarar hon.
nya möjligheter:
Wallenbergstiftelsen och Treesearch satsar
nämligen uppåt 200 miljoner kronor på att
bygga och driva ett eget strålrör vid synkrotronljusanläggningen Max IV utanför Lund.
Instrumentet, som får namnet Formax,
kan liknas vid ett mycket kraftfullt röntgenmikroskop, specialbyggt just för trärelaterad

materialforskning. Det kommer att vara klart
för de första testexperimenten framåt 2021.
Men om forskarna nu identifierar ett antal
potenta enzymer som skulle kunna bidra till
innovativa biomaterial, hur tar sig dessa in
i vedstrukturens innersta skrymslen?
Ett möjligt svar ges ytterligare ett par

”Det som driver
utvecklingen är målen
om ett mer hållbart
samhälle och om en
utfasning av de fossila
råvarorna”

MEN SNART ÖPPNAS
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våningar ned i kemibyggnaden, i en del av
apparathallen där avdelningen Skogsindustriell kemiteknik har verksamhet.
Här har forskarassistenten Tuve Mattsson
och en av avdelningens doktorander just utfört
en mild ångexplosion av en omgång träflis.
Metoden i korthet: Blötlagd flis stängs in i ett

tryckkärl, ånga pumpas in, varvid temperatur
och tryck höjs kraftigt. Sedan öppnas plötsligt
ventilen. Pang! Vatten inne i träet börjar koka,
expanderar och spränger veden inifrån.
– För ögat är flisbiten sig ganska lik, den
byter bara färg. Men tittar man på den i ett
svepelektronmikroskop, så ser man tydligt
att strukturen har öppnat sig, fast på en liten
skala, berättar Tuve Mattsson.
– Vi vill inte bryta ned träet alltför mycket,
då förlorar man i effektivitet både vad gäller
material och energi.
Lisbeth Olsson fyller i:
– Det här skulle kunna vara ett framtida
processteg för att göra det möjligt att använda
mildare, mer enzymatiska metoder i industrin.
Sådana metoder är också en förutsättning
för att kunna förverkliga en annan bärande
tanke inom WWSC: att de nya materialen ska
kunna recirkuleras utan att tappa i värde.
– Det är en stor utmaning för framtiden.
När en produkt har tjänat ut ska man kunna
plocka isär de olika materialkomponenterna
och bygga samman dem på nytt, till något som
har lika hög prestanda, betonar Lisbeth Olsson.
– Ska man lyckas med detta, så måste den
tankegången finnas med redan från början. •

Att skriva ut förpackningar lokalt skulle kunna
spara resurser och skadliga utsläpp.
– Vi skulle få ett alternativ till dagens förpackningsindustrier, som är högst beroende av plast och
transporter, säger Paul Gatenholm.

blir i princip tvådimensionella. Men den nya
teknologin härmar i stället naturens inre, i tre
dimensioner.
Forskarna har sedan tidigare lyckats ta
fram ett bläck, baserat på nanocellulosa från
trämassa, som kan användas i 3D-utskrift. Nu
presenterar de alltså ytterligare ett framsteg
– de har lyckats tolka träets genetiska kod och

Paul Gatenholms grupp har redan utvecklat
en prototyp för ett förpackningskoncept med
utmärkta syrebarriäregenskaper. Metoden
är lovande för att skapa lufttäta emballage för
exempelvis livsmedel och medicin. Även prototyper för hälsovårdsprodukter och kläder
har utvecklats.
Ytterligare ett område där Paul Gatenholm
ser stor potential för teknologin är i rymden.
– Växter ger otroligt återvinningsbara
material. Detta innebär att råmaterial kan
produceras på plats under längre rymdresor,
på månen eller på Mars. Om du odlar mat i
rymden, kommer du förmodligen även ha
tillgång till både cellulosa och hemicellulosa,
säger Paul Gatenholm, som redan har
presenterat teknologin för den europeiska
rymdorganisationen ESA.
– Rymdresor har alltid inneburit en katalysator för materialutveckling på jorden,
säger han. •
Foto: Paul Gatenholm

Nya, smarta och hållbara material från
skogen lär knappast bli
billiga, åtminstone inte
till att börja med. Men
det är ett pris som vi
måste vara beredda att
betala, menar Lisbeth
Olsson, viceföreståndare för Wallenberg
wood science center.
– Den dag vi inte kan
använda mer olja måste
de nya lösningarna
finnas på plats.

Utskrift av cylindrar av cellulosa i olika vinklar,
fångade i mikroskop (nederst). Övre bilden visar
hur forskarna har designat nanofibrilernas
orientering i rummet.
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KÄNNER DU
NÅGON SOM
VILL SKAPA EN
BÄTTRE VÄRLD?
Du vet hur det är att gå en utbildning som ger något mer.
En utbildning där du får lösa riktiga problem och arbeta i team.
En utbildning som gör dig eftertraktad i hela världen.
Nu är det dags för nästa generation att skapa förändring. Känner du någon
som har samma drivkraft som du? I så fall kan du tipsa om vår nya
utbildningsbroschyr som i år har utökats med två nya grundprogram.
Nyhet! GLOBALA SYSTEM
Samhället står inför flera globala hållbarhetsutmaningar och därför
behöver vi förstå, hantera och förhindra negativa konsekvenser av
mänskliga aktiviteter ur ett systemperspektiv. Detta program är en del
i Chalmers arbete för en hållbar framtid där tekniska lösningar bidrar till
en positiv samhällsutveckling både globalt och lokalt.
Nyhet! MEDICINTEKNIK
Genom medicinteknik kan vi rädda liv och förbättra framtidens hälsa
med hjälp av avancerad teknik och artificiell intelligens. Vården står
inför stora utmaningar med en åldrande befolkning där innovationskraft
kommer att bidra till lösningarna i en växande framtidsindustri.
Den tvärvetenskapliga utbildningen är unik genom ett tätt samarbete
med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.
Årets utbildningsbroschyr finns att beställa eller bläddra i på
chalmers.se/utbildning
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Sprickbildning i räls och hjul är en av de
största underhållskostnaderna för järnvägstrafiken. Det är också orsaken till många
förseningar och stopp som leder till stora
kostnader för både tågbolag och banförvaltare. Men genom metoder, utvecklade på

Chalmers, som förutsäger sprickbildning
i räls och hjul är tågtrafiken nu mer driftsäker
och miljövänlig än tidigare. 
– Allt mer järnvägstrafik går på samma
nätverk vilket leder till mindre fönster för
underhåll. Men genom att kunna förutsäga
sprickbildning minskar risken för driftstörningar, oplanerat underhåll och miljöpåverkan. Då kan även kostnaderna hållas nere.
Och det är en nödvändighet för en fungerande och effektiv järnväg, säger Anders
Ekberg, biträdande professor vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
samt föreståndare för Chalmers Railway
Mechanics. •

Grafen banar väg för framtidens
upptäckter i rymden

Grafik: Hans He

Förutom supraledare finns det i dag få material
som uppfyller kraven för att göra ultrakänsliga och snabba terahertzdetektorer för
rymdteleskopsensorer.
Chalmersforskare har nu visat att grafen
kan revolutionera utvecklingen av nästa
generations sensorer. Resultaten, en
demonstration där grafen blandar två
terahertzsignaler och producerar en ny
utgångsvåg på en mycket lägre gigahertzfrekvens, publicerades i den vetenskapliga
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tidskriften Nature Astronomy.
Terahertzdetektorer baserade på grafen
ger fördelar som skalbarhet, hög känslighet,
stor bandbredd och effektiv drift. Egenskaper
som är centrala då de ger detektorerna
kapacitet att avbilda stora delar av universum
på terahertznivå och oss möjlighet att studera
”fingeravtryck” av vatten, kol, syre och
andra ämnen från universums mest avlägsna
platser. •

Forskning kring
luftföroreningar
vädrar morgonluft
Luftföroreningar är människans enskilt största
miljörelaterade hälsorisk. Enligt Världshälsoorganisationen dör minst 7 miljoner personer
för tidigt på grund av förorenad luft. För att
mäta luftkvalitet krävs stora mätstationer,
men snart går det att mäta i varje gathörn –
med små chalmersutvecklade sensorer som
kan monteras i armaturerna på lyktstolpar.
Foto: Mia Halleröd Palmgren

Foto: Jan-Olof Yxell/Chalmers

Ny forskning minskar
sprickorna i tågtidtabellen

Tekniken testas i Västsverige just nu och
forskare, företag och myndigheter hoppas att
de optiska nanosensorerna snart ska kunna
göra nytta på bred front.
– Med tanke på att luftföroreningar är ett
globalt hälsoproblem känns det verkligen bra
att kunna bidra med kunskap som kan leda
till en bättre miljö. Med hjälp av små, portabla
sensorer blir det både enklare och billigare att
med hög precision mäta hälsofarliga utsläpp,
säger chalmersforskaren Irem Tanyeli. •

Nya batterier för
sol och vind
En ny typ av aluminiumbatterier öppnar för
storskalig lagring av solkraft och vindkraft. Batterierna är dubbelt så energitäta
som sina föregångare, görs av råvaror som
det finns gott om och kan troligtvis minska
både produktionskostnader och miljöpåverkan. Bakom det nya konceptet står forskare
på Chalmers tillsammans med kollegor vid
National Institute of Chemistry i Slovenien.
– Vår batteriteknologi ger dubbelt så hög
energitäthet jämfört med de aluminiumbatterier som är ”state of the art” i dag. Dessutom
är materialkostnaden betydligt lägre, liksom
miljöbelastningen som vi ser den i dag. Detta
öppnar för storskaliga användningsområden
som solcellsparker och lagring av vindkraft,
säger Patrik Johansson som är professor vid
institutionen för fysik på Chalmers. •

Göteborgsleran är speciell – men inte
värre än leran i Oslo, Helsingfors och Sankt
Petersburg, anser Minna Karstunen.
Foto: Mostphotos/Gudellaphoto

GÖTEBORGSLERAN
INGET ATT LEKA MED
Det finns mycket lera i Göteborg. På sina håll är den lös.
Att gräva djupa schakt för järnväg här kräver koll på
förutsättningarna.
Text: Erik Krång

Foto: Johan Bodell

M

inna Karstunen är professor i geo- att det inte dyker upp så många gamla bomber
teknik på Chalmers, och anlitad som som i Tyskland och Storbritannien…
oberoende expert för bygget av VästVad är det då för speciellt med Göteborgslänken som nu är i full gång.
leran, denna omtvistade jord som vissa hävdar
– Min roll är att se till
är omöjlig att bygga sig
igenom?
att Västlänken levereras
”Min roll är att se
på ett tekniskt sunt sätt.
– Först och främst
till att Västlänken
Det är inga problem att
finns det väldigt mycket
bygga den, så länge man
lera. Den är lös och på
levereras på ett
har goda förutsägelser och
sina ställen också en
tekniskt sunt sätt”
planer för vad man ska
potentiell naturfara. Det
göra om man stöter på förär inget material att leka
utsedda – och även oförutsedda – problem, med, och vi förstår ännu inte fullt ut varför
säger Minna Karstunen.
den beter sig som den gör.
Göteborgsleran är speciell – men inte så
Man kan modellera hur det kommer att bli
innan man ska gräva, men oundvikligen kom- speciell, anser hon.
mer det att ske förändringar under själva
– I Mexiko City har man mycket lösare lera
byggarbetet. Där ligger utmaningen, menar och där har man kunnat bygga en tunnelbana.
hon.
Oslo, Helsingfors och Sankt Petersburg har
– Man kan alltid stöta på rester av holländska också liknande förhållanden, så Göteborg är
bosättningar. En bra sak med Sverige är dock inte extremt. Jag tycker personligen att det är

Geotekniska undersökningar borde prioriteras
från start i byggprojekt, men det sker alltför
sällan, enligt professor Minna Karstunen.
– Som skattebetalare tycker jag att det är
demoraliserande när byggen fördyras på
grund av oförutsedda markförhållanden.

märkligt att staden inte redan har ett underjordiskt transportsystem. Eftersom stadskärnan
är för liten för en tunnelbana passar en tunnel
för pendeltåg.
Minna Karstunen är årets William Chalmersföreläsare. Hela hennes föreläsning finns att
se på chalmers.se. •
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NYTT OM NAMN

Every
Tuesday

15.00-16

.00

O P E N CO A C H I N G
WE WOULD LOVE TO MEET YOU – WELCOME!

B JÖR N ROSE N G R E N

MARIA KNUTSON WEDEL

MAR I NA F R ITSC H E ( V9 6 )

PEO SVÄR D ( M 92 )

AN N E MAR I E G AR DSHOL

( M 86 ) lämnar sin tjänst som

(F88, DR96) tillträdde den

15 juni som rektor vid Sveriges
lantbruks universitet. Hon var
tidigare vicerektor för grundutbildning och livslångt
lärande på Chalmers.

blir ny avdelningschef för
bygg- och anläggningsteknik
när Cowi stärker verksamheten
inom division industri.

( I 91) har blivit utnämnd till vd

Sandviks vd och koncernchef
och blir ny vd för verkstadskoncernen ABB med säte
i Schweiz.

går från en tjänst som
regionchef Göteborg till vice
vd för Wallenstam. Marina
har varit på Wallenstam i mer
än 10 år i olika befattningar.

för Postnord AB efter att
tidigare ha varit vd för
Postnord Strålfors AB sedan
2015.

Ä R D U A LU M N
O C H H A R FÅT T N Y
TJÄ N S T E L L E R E N
UTMÄRKELSE?

To all innovators, entrepreneurs
and pioneers of tomorrow.
GET FEEDBACK AND GUIDANCE
pitch your business idea and get
feedback and further guidance
WHEN
Every Tuesday 15.00-16.00
PLACE
Chalmers Ventures
Vera Sandbergs Allé 8
411 33 Gothenburg
PLEASE REGISTER!
Don´t forget to register before attending
(www.chalmersventures.com/opencoaching)
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TRY YOUR TECH IDEA, GET FEEDBACK and further

guidance about our programs at Chalmers Ventures
and the best fit for your project.
Our business coaches will be at your disposal.
No strings attached – and of course, full
confidentiality applies.
visit chalmersventures.com.

Get your TECH business idea moving !

ALE X AN D R A HAG E N (A)

ROB E R T Z AN D E R ( I 98 )

MALIN PE RSSON ( I 90 )

THOMA S E RSÉUS ( V87)

blir ny vd för White arkitekter.
Hon är arkitekt med lång
erfarenhet inom företaget
och är sedan sju år tillbaka
chef för Whites kontor i
Malmö.

tillträdde den 1 juni som ny
vd för DHL Freight i Sverige.
Han har sedan 2016 varit
ekonomichef för DHL
Sverige och för klustret
Norden & Baltikum.

är ny ordförande för Fordonsstrategisk forskning och
innovation, FFI. Hon har
många års erfarenhet från
stora svenska företag såsom
Volvo och SKF. Hon har även
varit vd för Chalmers stiftelse.

blir vd för arbetsgivarorganisationen Almega efter över
trettio år i näringslivet, varav
25 år som vd. Han lämnar
rollen som Chief real estate
officer på Ericsson AB.

INITIATIVSEMINARIUM

PRODUKTION I RYMDEN
Save the date!
4 maj 2020

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
www.chalmers.se/alumni
Om du vill följa Chalmers
utveckling, besök Chalmers på
webben: www.chalmers.se
Adress
Chalmers magasin
412 96 Göteborg
Du kan även läsa Chalmers
magasin på webben:
www.chalmers.se/
chalmersmagasin

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

Future thinkers,
evangelists and
pioneers of
tomorrow.
We need your creativity
and inspiring energy to plan
the sustainable cities and
communities of the future.
Join us at BEYOND 2020 in Gothenburg (9-11 June 2020)
and participate in the world’s most relevant discussions
about the future of the built environment. Listen to
outstanding keynote speakers, see the latest trends
in architecture, building and technology industries,
network with people from all over the world
Stand up for what you believe in

Register now at
beyond2020.se
@beyond2020gothenburg

sponsored by

@2020beyond

@beyond_2020

