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Därför
måste vi
ligga i
fronten

N

y kunskap skapas i forskningsfronten.
Här hittar vi ofta nycklar som leder
till morgondagens lösningar.
I det här magasinet berättar vi om ett nytt
europeiskt forskningsflaggskepp inom kvant
teknologi och om SKA, världens radioastro
nomiska jätteinvestering. Två frontlinjer där
Chalmers är aktivt, i högsta grad.
Några saker är slående. Avancerad forsk
ning kräver i regel avancerade anläggningar,
spetsdesign och något slag av extrem digi
talisering, i form av enorma datamängder, stor
beräkningskraft eller artificiell intelligens,
ofta i kombination.
I andra fall kan själva mötet mellan olika
aktörer, runt praktiska problem i samhället
eller miljön, vara avgörande. Det kan gälla
nyttan med tyg som genererar el, storskalig
odling av alger eller människans förmåga att
hantera klimatförändringarna.
Behovet av att samarbeta – att bidra med
olika perspektiv, kompetenser, roller och
resurser – finns alltid. Även om formerna kan
se väldigt olika ut. Och skalan skilja.
På Chalmers tar vi oss alltid an samhällets
stora utmaningar på det viset – genom att
samverka med andra, öppet, genomtänkt och
kraftfullt. Bara så kan vi göra skillnad. Och
det behövs, för utmaningar finns det gott om.
Vi hämtar själva näring direkt ur FN:s sjutton
globala mål för hållbar utveckling när vi gör
våra gemensamma prioriteringar.

Men vi behöver också ligga i forskningsfron
ten för att vara intressant som samarbets
partner. Även för att kunna locka hit talang
fulla forskare och studenter. För oss som
universitet är det essentiellt, och samtidigt till
gagn för samhället runt omkring oss.
Med Chalmersstiftelsens medel i ryggen
gör vi därför nu egna stora och långsiktiga
satsningar på flera nyckelområden. Genom
projektet Genie hoppas vi skapa förutsätt
ningar för att fler toppforskare som är kvin
nor, väsentligt fler än idag, väljer Chalmers
för sin akademiska karriär och pedagogiska
gärning. Vi investerar stort för att ta rejäla kliv
framåt på AI-området som vi tror ska gynna
digitaliseringen inom flera sektorer i Sverige.
Dessutom har vi trängt djupare i vår egen
omvittnade entreprenörsanda, för att med
vetet kunna träna fler studenter att driva för
ändring på olika sätt. Alla har nytta av ett
entreprenöriellt förhållningssätt, oavsett i
vilken verksamhet man agerar.
Vi tror på vår förmåga att tillsammans med
andra ta världen i mer hållbar riktning. Eller
som vi brukar säga:
Avancez!
Stefan Bengtsson
Rektor
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Chalmers magasin vänder sig till alla som är intresserade
av fördjupande läsning om högskolans verksamhet.
Magasinets främsta målgrupp är Chalmers alumner.
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VÄRDESKAPAREN I LINNÉA LINDAUS portfölj finns idag
72 olika bolag med ett totalt värde på 1,6 miljarder
kronor. Det gör Chalmers Ventures till en av de mest
aktiva investerarna i Sverige.

Målet är att ge alla studenter möjlighet att lära sig ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vicerektorerna MARIA KNUTSON WEDEL och
FREDRIK HÖRSTEDT förklarar varför.

ENTREPRENÖRIELL FÖRMÅGA

14

STARTUPFAVORIT SOFIE ALLERT och hennes svenska
algfabrik har öppnat sin första stora odling kiselalger,
ett högintressant biomaterial. Utan entreprenörskolan
hade ingen slagit mynt av forskningen.
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ASTRONOMI Med tusentals sammankopplade antenner
blir SQUARE KILOMETRE ARR AY världens känsligaste
radioteleskop – som dessutom kan vidareutvecklas med
big data. Chalmers har ett viktigt finger med i spelet.
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inom blott
tre år, tillgänglig för alla på nätet, är målet i nytt euro
peiskt flaggskeppsprojekt.

NYHETER EN SUPRALEDANDE KVANTDATOR
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Niklas Wadefalk reducerar brus som
ingen annan. Förstärkarna från LOW NOISE FACTORY är
förstahandsvalet i både radioteleskop och kvantdatorer.
Kan driva klockor, sändare och sensorer. ANJA LUND prövar all världens möjligheter för sin
elgenererande textil.

INVÄVD ELEKTRONIK

KLIMATFÖRNEKELSE MARTIN HULTMAN och hans forskar-

nätverk studerar hur högernationalister och fossil
industrin göder vår oförmåga att stoppa den globala
uppvärmningen.
30–33

Att nyttja haven på ett mer hållbart sätt är
en ödesfråga för mänskligheten. Forskarna vid Kristinebergs marina forsknings- och innovationscenter söker
vägarna dit.

BLÅ TILLVÄXT
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Kvantdatorsatsningen växlar
upp med europeiskt samarbete
Sedan årsskiftet jobbar Chalmers intensivt för att utveckla en kvantdator med
långt större beräkningskraft än dagens bästa superdatorer. Nu ökar intensiteten
när Chalmers blir del av ett stort europeiskt samarbetsprojekt. På bara tre år ska
projektet bygga en hundrabitars kvantdator och göra den tillgänglig i molnet.
Text: Ingela Roos Foto: Johan Bodell

Innanmätet av chalmersforskarnas kryostat – ett avancerat kylaggregat som kyler
de supraledande kretsar som utgör kvantbitarna till 0,015 grader över absoluta
nollpunkten. Den låga temperaturen krävs för att uppnå supraledning – alltså att
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V

ärlden håller för närvarande på att ta
de första stegen in i den andra kvant
revolutionen – tidsåldern där kvant
fysikens förunderliga fenomen går från att
vara föremål för forskning i labbet till att
spela en avgörande roll i utvecklingen av om
välvande, ny teknik. I sikte finns bland annat
extremt snabba kvantdatorer, avlyssnings
säker kommunikation och hyperkänsliga
mätinstrument. Fältet är stekhett med stora
investeringar världen över, såväl inom aka
demi som industri.
FÖR AT T S TÄRK A Europas position har EU just

lanserat sin största forskningssatsning någon
sin: en flaggskeppssatsning inom kvanttek
nologi med en budget på tio miljarder kronor.
Chalmers och Sverige är redan riggade för
forskning inom kvantteknologi. År 2016 ord
nade Chalmers styrkeområde Nanovetenskap
och nanoteknik ett välbesökt initiativsemi
narium om kvantteknologi. Det blev starten
för en process som resulterade i att Wallen
bergcentret för kvantteknologi sjösattes förra
året, en svensk miljardsatsning (se Chalmers
magasin nr 1, 2018). Fokusprojektet inom
centret – att bygga en kvantdator med minst
hundra kvantbitar – bedrivs på Chalmers. Det
växlar nu upp rejält när Chalmers också blir
en av parterna i det europeiska flaggskepps
projektet Open Super Q (kort för An Open
Superconducting Quantum Computer).
– Att bygga en kvantdator med hundra
kvantbitar är mycket ambitiöst och innebär
många svåra uppgifter att lösa. Genom att
samarbeta med flera andra framstående grup
per i Europa kan vi dela upp arbetet mellan
oss och komma snabbare framåt, säger Jonas
Bylander som är docent vid Chalmers kvant
teknologilaboratorium och en av huvudfors
karna i projektet.
den tioåriga horisonten
för det svenska kvantdatorprojektet har EUprojektet målet att nå hundra kvantbitar på
bara tre år. Det är ett mycket ambitiöst mål.
Men den internationella konkurrensen är
hård, till exempel från Google, IBM och ame
rikanska forskargrupper, och det gäller att
hålla sig väl framme. Förutom Chalmers ingår
forskargrupper från Schweiz, Tyskland,
Spanien och Finland liksom några företag
som levererar högteknologisk utrustning.
Bland dem finns chalmersanknutna Low
T I LL S K I LLN A D M OT

Noise Factory som är världsledande på extremt
lågbrusiga förstärkare (läs mer på sidan 22).
är unik jämfört med andra
satsningar på supraledande kvantdatorer i
världen genom att kvantdatorn kommer att
vara helt öppen att använda även för externa
OPEN SUPER Q

”Genom att samarbeta
med flera andra
framstående grupper i
Europa kan vi dela upp
arbetet mellan oss
och komma snabbare
framåt”
grupper, via molnet eller på plats i super
datorcentrumet i Jülich, Tyskland, där syste
met kommer att vara fysiskt placerat.
– Därmed kan vårt system och dess under
liggande teknik betjäna en bred skara av tidiga
användare och utbilda nästa generations kvant
forskare, utvecklare och användare, säger
projektkoordinatorn Frank Wilhelm-Mauch,
professor vid Saarlands universitet i Tyskland.
experimentellt och
teoretiskt. Den tyngsta expertisen ligger inom
kvantdatorns minsta byggstenar – de supra
ledande kvantbitarna. Chalmers har under
många år bidragit till kunskapsuppbyggnaden
inom fältet och har genom Göran Wendin,
professor i kvantteknologi, koordinerat alla
tidigare EU-projekt. Faktum är att Chalmers
är bland de främsta i världen på att tillverka
supraledande kvantbitar.
– Chalmers är en mycket viktig komponent
i Open Super Q-samarbetet. Vi har ett stort
ansvar i att bygga och tillhandahålla de supra
ledande kretsar som ska utgöra basen i kvant
datorn, säger Göran Wendin.

det svenska kvantdator
projektet inom Wallenbergcentret för kvant
teknologi en förutsättning för att komma med
i Open Super Q-projektet. Uppbyggnaden
och utbytet av kunskap inom det europeiska
samarbetet kommer att spilla över på det
svenska kvantdatorbygget – det blir en kick
start för att komma längre och göra svårare
grejer än vad chalmersforskarna ursprung
ligen räknat med.
– Vi ska bygga en minst lika bra kvantdator
här på Chalmers som den vi bidrar till i Jülich.
Genom samarbetet hjälper vi varandra att
komma över tröskeln till att få igång ett kvant
datorsystem där vi kan börja köra intressanta
algoritmer, säger Jonas Bylander.
I början kommer det troligtvis att handla
om att beräkna bindningsenergin i små mole
kyler som är så enkelt uppbyggda att resultaten
kan kontrolleras med en vanlig superdator.
För att därefter gå vidare till allt mer komplexa
problem.
– Idén är att kvantdatorn i framtiden blir
en subrutin till en vanlig superdator, där kvant
datorn tar hand om särskilt komplexa delar
av beräkningarna, säger Jonas Bylander. •
FÖ R C H A LM E R S VA R

C H A LM E R S B I D R A R BÅ D E

Chalmers att bidra
med att modellera de supraledande kompo
nenterna samt undersöka hur man kan anpassa
intressanta problem från verkligheten – till
exempel inom kvantkemi, optimering och
maskininlärning – så att de kan köras på
kvantdatorn.

Supraledande kretsar utgör basen i kvantdatorerna som
Chalmers och Open Super Q ska bygga.

PÅ TEO R I S I DA N KO M M E R

Göran Wendin, professor
i kvantteknologi, har
jobbat med supraledande
kvantbitar i över 20 år.

Jonas Bylander, docent
i kvantteknologi, är
Chalmers huvudforskare
i EU-projektet Open
Super Q.
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STORSATSNING PÅ AI
SKAPAR FOKUS

för Chalmers som för första gången deltog i seglingstävlingen 1001 Velacup
utanför Palermo på Sicilien. Tävlingsbåten Linnea – med ett skrov av balsaträ, linneväv
och cashewnötbaserad epoxy – är byggd av åtta studenter och optimerad för svaga vindar.
Hon var betydligt snabbare än de tolv andra båtarna. •

DET BLEV VINST

Kvinnliga toppforskare
ska lockas till Chalmers
Det är ingen hemlighet att Chalmers länge dragits med
mycket ojämn könsbalans på högre akademiska poster.
Nu satsar universitetet rejält med målet att öka andelen
kvinnliga professorer till 40 procent.

C

halmersstiftelsen går in med 300
miljoner kronor fördelat på tio år för
att få till konkreta och banbrytande
förändringar i systemet. En unikt stor sats
ning i universitetsvärlden.
– Olika undersökningar visar tydligt att
akademin inte är jämställd idag – män och
kvinnor bedöms och behandlas olika. Med
den här kraftfulla satsningen, i tillägg till det
vi redan gör, vill vi rätta till obalansen och
på köpet bli ett starkare och framgångsrikare
universitet. Det handlar om att bättre ta till
vara hela befolkningens kompetens, säger
Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd.
Den nya satsningen har fått namnet Genie
– en förkortning av engelskans Gender
Initiative for Excellence – och består huvud
sakligen av två delar.
Den ena delen utgörs av konkret arbete
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på varje institution för att identifiera och
undanröja strukturella och kulturella hinder
som i dag bromsar kvinnors karriärer. Insti
tutioner som uppfyller Chalmers jämställd
hetskrav får en bonus i den interna fördel
ningen av pengar.
Den andra delen är att direktrekrytera
kvinnliga toppforskare, och se till att övriga
rekryteringar resulterar i minst hälften kvin
nor, för att på tio års sikt uppnå en betydligt
jämnare könsbalans.
– Det handlar om att bygga upp en kritisk
massa av kvinnor. En liten minoritet har
nämligen svårt att få ordentligt gehör. Men
det innebär inte att vi sänker kompetenskra
ven – det finns många kvinnliga forskare
som är oerhört kompetenta, säger professor
Pernilla Wittung-Stafshede, som är en av
initiativtagarna till satsningen. •

 halmers gör en kraftsamling
C
inom artificiell intelligens som ska ta
forskning, utbildning och innovation
inom AI till hög internationell nivå.
Genom ett nytt kompetenscentrum
ska Chalmers stärka och få utväx
ling på Sveriges expertis inom
autonoma transporter, vård och
digitalisering.

N

y teknik baserad på artificiell intel
ligens, AI, växer fram inom många
områden. Kombinationen av tillgång
till stora mängder data, kraftfullare beräk
ningsresurser och framsteg inom maskinin
lärning har gett dramatiskt förbättrade AIbaserade lösningar.
För att stärka Chalmers aktiviteter inom
AI startas i januari kompetenscentrumet Chal
mers Centre in Artificial Intelligence i syfte
att öka och främja samarbeten mellan forskare
på olika institutioner samt med industrin.
Dessutom ska centrumet integrera forsk
ningen med andra viktiga AI-initiativ, såsom
den svenska utbildningssatsning som Chalmers
fått i uppdrag av regeringen att samordna,
olika industriinitiativ, Wallenberg-satsningen
Wasp samt den kommande AI & Data Factory
Arena på Lindholmen.
– För att dra nytta av alla dessa mångsidiga
initiativ krävs en stark samordningsinsats och
en tydlig strategisk vision. Den satsning som
vi nu gör kommer att höja Chalmers AI-forsk
ning, utbildning och innovation till en ny nivå,
säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för
Chalmers.
Finansieringen kommer främst från Chal
mersstiftelsen, med drygt 300 miljoner kronor
över tio år. Andra satsningar från Chalmers
respektive industrin fördubblar centrumets
intäkter. •

NYHETER

Foto: Johan Bodell

Cevt ny partner

Därför blir hjärnan sjuk
Människan lever allt längre. Men fler och fler drabbas av demens
sjukdomar. Årets William Chalmersföreläsare professor Pernilla
Wittung-Stafshede har gett sig katten på att hitta svaret till varför
hjärnan blir sjuk. Och hon har kommit en bra bit på vägen.

Chalmers och fordonsutvecklaren Cevt har
skrivit under ett tioårigt partneravtal med
målet att långsiktigt säkra tillgången på väl
utbildade ingenjörer och effektiv forskning.
Parterna ska utveckla och förstärka innova
tion inom ett antal prioriterade områden som
självkörande bilar, hållbar mobilitet, artificiell
intelligens och cybersäkerhet. Fordonsutveck
laren planerar att ha upp till fyra industridok
torander per år knutna till Chalmers och en
ökad andel chalmersstudenter som gör sina
examensarbeten på Cevt. •

På webbplatsen beyond2020.se och sociala kanaler
går det redan nu att följa arbetet med Beyond 2020.

VÄRLDEN SAMLAS KRING
HÅLLBART BYGGANDE
I juni 2020 står Chalmers, tillsammans med
Rise, värd för den internationella konferensen
Beyond 2020 – World Sustainable Built Envi
ronment Conference. Målet för konferensen
är att engagera den globala byggsektorn och
skapa en gemensam strategi för hur världen
ska nå FN:s mål för hållbar utveckling. Bland
annat ska man upprätta färdplaner med åtgär
der för att vägleda hela byggbranschen under
åren 2020 till 2030.
Högst anseende hos svenska allmänheten
Vi kan konstatera att Chalmers inte bara toppar
anseende listan för sjunde året i rad – nu växer
även avståndet till övriga svenska lärosäten,
enligt undersökningsföretaget Kantar Sifos
anseendeindex för 2018.

D

et var när Pernilla Wittung-Stafshede
studerade på Chalmers som hon bör
jade intressera sig för hur kroppens
molekyler fungerar. Under sin postdok-tid i
USA riktade hon in sig på hur kroppens alla
proteiner måste vecka ihop sig för att fungera.
Och det senaste årtiondet har hon blivit mer
och mer intresserad av de proteiner som av
någon anledning börjar ”kladda ihop sig”
med varandra och orsaka sjukdomar.
– Jag vill förstå varför ett protein veckar
sig fel från första början, vilka hopkladd
ningar som är farliga och hur cellerna dör.
Då skulle vi kunna förebygga och bota sjuk
domar som Alzheimers, Parkinsons och
ALS, säger Pernilla Wittung-Stafshede.
I en av hennes upptäckter syns en kopp
ling till magens bakterier. Till exempel
verkar ett fiskprotein kunna dra till sig och
ta bort felveckade proteiner.
– Vi har också sett att labb-möss med bak
terier i magen drabbas av Parkinson, men det
gör inte möss utan magbakterier. Det är ett
tydligt tecken på att Parkinson, och kanske
även andra demenssjukdomar, faktiskt skulle
kunna börja i magen och bero på vad vi äter.
Här finns det en hel del att titta på – inte minst
med tanke på att det finns fler bakterier i
magen än celler i vår kropp, säger hon.

Foto: Oscar Mattsson

Pernilla Wittung-Stafshede sporras av en
genuin nyfikenhet kombinerat med vikten
av att hitta botemedel mot demenssjukdomar.
– Min dröm är att hitta något som är en
generell lösning för alla felveckningssjuk
domar, som bygger på att stoppa proteiner
från att börja kladda ihop sig, säger hon. •

Mästare i minne
En tårta, ett spöke och en hjälm representerar
de första nio decimalerna i pi. I alla fall enligt
chalmersstudenten Jonas von Essen som är
tvåfaldig världsmästare i minne. Han blev
känd genom tv- programmet Talang där han
memorerade 50 000 decimaler i pi och nu tar
han sikte på 100 000 decimaler med sin
speciella minnesteknik.

SE MER

youtube.com/ChalmersUniversity
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ATT NAVIGERA I KAOS
– OCH SKAPA VÄRDE
Det som Chalmers Ventures gör är faktiskt omöjligt. Tycker omvärlden i
alla fall. Men det struntar vd Linnéa Lindau i. Tillsammans med sitt team
skapar hon en miljö för entreprenörskap rankad bland de bästa i världen.
Text: Karin Aase

Foto: Oscar Mattsson

På Global University Venturing
Powerlist 2018 hamnar Linnéa
Lindau på plats 19.
Topplistan samlar världens 100
främsta ledare inom universitetsanknutna venture-fonder.
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ENTREPRENÖRSK AP

C

halmers, år 2014. I många år hade
olika satsningar på entreprenörskap
blossat upp än här och än där på hög
skolan. Den samlade erfarenheten var enorm,
massor av kunskap kombinerat med en stark
vilja att hjälpa både studenter och forskare att
bygga företag och utveckla entreprenöriella
kunskaper.
Men det fanns också problem. För alla de
initiativ som berörde entreprenörskap hade
vuxit fram ur olika logiker, utan hänsyn till
helheten, och vid det laget bestod det Chal
merska entreprenörskapsstödet av en ganska
brokig flora olika verksamheter. Även om de
var för sig gjorde bra saker var det otydligt för
omvärlden vem som gjorde vad. Det var svårt
att få en tydlig bild av allt stöd som fanns att
få, och det saknades en struktur för att ta ett
samlat grepp.
HÄR SÅG C HALM E RS LE D N I N G möjligheter. De

bestämde sig för att kombinera universitetens
grunduppdrag – att utveckla och vidareför
medla kunskap – med en jättesatsning på
entreprenörskap. Investeringen som gjordes
var på närmare en halv miljard kronor. All
verksamhet inom inkubation och såddfinans
iering samlades ihop i ett nybildat, helägt dotter
bolag – Chalmers Ventures – och växlades
upp med egna medel för att kunna skapa fler
nya teknikbaserade bolag som annars inte
hade startats.
Beslutet togs i december 2014. In på scenen
trädde Chalmers-alumnen Linnéa Lindau
som tillförordnad vd.
– Efter studenten var Chalmers egentligen
inte mitt förstahandsval, men jag måste säga
att jag aldrig har blivit så varmt välkomnad
någonstans som jag blev här. Utbildningen
ställer så höga krav att det inte finns plats att

vara självisk. Istället skapas en atmosfär där
alla hjälper varandra, säger Linnéa Lindau.
något annat på Chal
mers som Linnéa Lindau tyckte om. All den
drivkraft, all den energi och skaparlusta som
bubblade på campus och i kåren – den pas
sionen stämde väldigt väl överens med de
värderingar hon själv bar med sig.
– Jag har alltid tyckt om att skapa värde för
andra, inte nödvändigtvis för att själv få stå i
centrum utan för att tillsammans med andra
förverkliga idéer och drömmar. Och med de
erfarenheter jag har idag skulle jag säga att
det som händer inom studentlivet på Chalmers
inte är något annat än entreprenörskap. Man
drivs inte av pengar, utan av en passion att
skapa något som andra värdesätter.
För Linnéa Lindau var det här en så stark
drivkraft att hon valde entreprenörskolan som
sin mastersutbildning.
M E N D E T FA N N S O C K SÅ

annars ofta kopplas
till den ensamma hjälten, superentreprenören
som offrar allt och nästan blir till en mytolo
gisk halvgud, så är entreprenörskap på Chal
mers och för Linnéa Lindau något mycket
större än så. Det är en ömsesidig respekt för
vad alla bidrar med till teamet, det är en pre
stigelöshet och vilja att faktiskt göra något,
inte för sig själv, utan tillsammans. Därför
bygger entreprenörskolan inte på att studen
terna har en egen affärsidé utan på att lärarna
sätter ihop ett team av två till tre studenter
som sedan får ta hand om en idé från forsk
ningen.
Och här kokades allt ihop: den värme som
mötte Linnéa Lindau när hon började på
Chalmers, det stöd som studenterna ger var
andra inför tentor och den teamkänsla och 
O M E NTR E P R E N Ö R S K A P

”Om entreprenörskap är förmågan
att kunna navigera i kaos, att inte bli
rädd för osäkerheten utan istället
hitta sätt att hantera den, då måste vi
också jobba så”
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drivkraft som fanns i studentlivet. Allt hand
lade om en och samma sak: entreprenörskap.
– Jag bara kände att jag älskar den här värl
den, det här är min grej. Det är fantastiskt att
se hur många häftiga idéer som kommer från
forskningen på Chalmers!

men det är människorna och deras drivkraft
som får något att hända. Det är dem vi vill
utveckla. Vi har stor kollektiv erfarenhet och
kunskap att bidra med och vi har nätverk
för att hitta rätt personer som kompletterar
teamen.

kom hon under åren
att hoppa mellan entreprenörsverksamheterna
på Chalmers och att själv driva olika startups
som vd.
– Det ger en respekt för entreprenörens
villkor att själv utsätta sig för att köra skutan.
I media får vi oftast bara läsa om framgång
arna men däremellan är det väldigt mycket
hårt arbete och många misslyckanden, som
kräver uthållighet.

BOL AGEN FÅR INTE HELLER en rejäl påse pengar

EFTER UTBILDNINGEN

gjorde att hon blev
rekryterad till att driva den nya storsatsningen
Chalmers Ventures.
Och det vill inte säga lite. Förutom att vara
en kunskapsplattform för entreprenöriell
verksamhet, och en av länkarna mellan
universitetet och näringslivet, gör Chalmers
Ventures cirka 40–45 portföljaffärer årligen.
Nästan en i veckan. Det gör bolaget till en
av de mest aktiva investerarna i Sverige.
I portföljen finns idag 72 olika bolag med ett
totalt portföljvärde på 1,6 miljarder kronor.
De bildade bolagen har en överlevnadsgrad
på 75 procent efter tre år, och man har idag
ett helt unikt erbjudande som omfattar både
inkubation, acceleration och investeringar.
– Vårt uppdrag är att ta ansvar för att hjälpa
bolag i riktigt tidiga skeden. Vi stöttar och ger
vägledning, men vi erbjuder också finansie
ring och vågar ta risker på en nivå där ingen
annan vågar satsa pengar.
A LL D E N N A E R FA R E N H E T

i handen på en gång. Grundtesen på Chalmers
Ventures är att ingen kan veta vilka som fak
tiskt kommer att lyckas i slutändan och därför
ger man stödet i små steg. Först en mindre
summa som möjliggör för teamet att verifiera
sin idé på marknaden. Om det går bra går man
stegvis vidare tills man är uppe på flera mil
joner kronor i kapital, och ett bolag med rejäl
tillväxtpotential.
– Traditionella investerare vill se bevisen
för att affären håller. Men så här tidigt som vi
investerar finns inga bevis, utan vi är med och
skapar dem!
verkar det också gå
riktigt bra. UBI World Incubator Ranking
rankar Chalmers Ventures som nummer ett
i Norden, tre i Europa och tolv i världen, sam
tidigt som bolagen man stöttar når konkreta
resultat i termer av omsättning och lyckade
affärer.
– Vi får höra från andra att ”det ni gör,
finansiera bolag i så tidiga skeden, det är
omöjligt”. Men om entreprenörskap är för
mågan att kunna navigera i kaos, att inte bli
rädd för osäkerheten utan istället hitta sätt
att hantera den, då måste vi också jobba så.
Vi är med i tidiga skeden. Då får vi hitta meto
der som passar då, istället för att bara säga
att det inte går.

TR E Å R E F TE R S TA R TE N

M E N VAD ÄR D E T DÅ som gör att just Chalmers

På sin hemsida skriver
Chalmers Ventures: ”Our promise is to take
every dream and idea with potential into game
changing business.”
– De två viktigaste orden i den meningen
är ”med potential”. Om vi ser potentialen i
idén, i teamet, i planen de presenterar, om vi
ser att våra pengar kan göra skillnad, då är vi
gärna en partner för att tillsammans skapa ett
livskraftigt bolag.

har lyckats med det här när så många andra
uppenbarligen avfärdar det som omöjligt?
– Här finns en så stark vilja att skapa för
framtiden. Avancez är inte bara ett ord, det
är på riktigt! Samtidigt finns den ödmjukhet
och ömsesidiga respekt för varandras kunskap
som krävs för framgångsrikt entreprenörskap.
Precis som i bolagen vi stöttar är det män
niskorna här på Chalmers som gör hela
skillnaden.

bara kapital som
Chalmers Ventures erbjuder bolagen.
– Pengar behövs för att utveckla bolagen,

O C H D E T Ä R I NTE BA R A

A M B ITI O N E N Ä R H ÖG .

OCH DET ÄR LÅNGT IFRÅN
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bolagen som ska stöt
tas. En del i uppdraget från ägaren Chalmers
är att vara med och ”entreprenörifiera” hela

– Mitt sätt att leda verksamheten går kanske lite på
tvärs mot traditionell corporate standard. Här är
processerna anpassade för att hantera ständig förändring. Vi måste balansera mellan sakfrågor och
relationer, klassiska processer och entreprenörernas
drivkraft för att maximera output, säger Linnea
Lindau, vd för Chalmers Ventures.

universitetet, alltså träna fler i detta sätt att
tänka och agera.
– Om tio år ska Chalmers utgöra en inter
nationell benchmark för entreprenöriella
universitet. Utmaningen består i att kunna ta
vara på den tillgång det är att vara en etable
rad, traditionell aktör som Chalmers och
samtidigt hantera den nya föränderliga värld
vi lever i. Då är entreprenöriella förhållnings
sätt vägen att gå. •

ENTREPRENÖRSK AP

Chalmers Ventures – en dynamo för entreprenöriellt tänkande
Chalmers Ventures är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB. Bolaget grundades 2015 genom en sammanslagning och
utveckling av existerande organisationer och erbjuder en unik kombination
av inkubation, acceleration och investeringar.
• rankas som den bästa inkubatorn i Norden, den tredje bästa i Europa
och den tolfte bästa i världen
• har utvärderat fler än 4000 idéer

Bolaget fungerar också som inkubator inom masterprogrammet Entrepreneurship and Business Design, som antar runt 40 studenter varje år,
populärt kallat entreprenörskolan.
Dialogen är tät med Chalmers ledning och utbildningsledning, Chalmers
innovationskontor – som hjälper forskare att identifiera värden för andra i
sin egna forskning – liksom forskare med fokus på uppstartsverksamhet.
Investeringsmedlen kommer från Chalmersstiftelsen.

• har gjort investeringar i 85 unika bolag
• har ett tjugotal anställda
• bolagen som får stöd av Chalmers Ventures har en överlevnadsgrad på
75 procent efter tre år
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Förmågan att skapa nytt
– värdefull för alla
Entreprenörskap är ett område som ofta förknippas med superstjärnor som
Branson och Musk. Men på Chalmers har man valt att fokusera precis tvärtom.
Vicerektorerna Maria Knutson Wedel och Fredrik Hörstedt förklarar varför
Chalmers tittar på de många människorna snarare än på stjärnföretagen.
Text: Karin Aase Foto: Oscar Mattsson

V

arhelst man sig i den tekniska världen
vänder just nu så pratas det om entre
prenörskap. Det talas om nya företag
med fantastiska affärsidéer, men det talas
sällan om den breda massan av människor.
Det gjorde det inte på Chalmers heller för
ett antal år sedan när entreprenörskap kom på
tal, trots att högskolan hållit på med det ända
sedan 1970-talet. Då var det professor Torkel
Wallmark som gjorde pionjärinsatser inom
området, och under 80-, 90-, och 00-talet
vidareutvecklades hans arbete av olika per
soner som exempelvis skapade Stena Center,
entreprenörskolan och flera andra verksam
heter. Till slut hade högskolan en hel radda
satsningar på entreprenörskap, men ingen
riktig gemensam målbild.
bestämde man sig för
att göra något åt det här och två stora initiativ
togs. För det första startades Chalmers Ven
tures 2015, något som innebär att allt stöd till
forskare och studenter som vill få hjälp att gå
från idé till företag samlas i en verksamhet.
För det andra valde man att göra en sats
ning på grundutbildningen, men inte med
målet att få alla studenter att starta företag,
utan med målet att ge alla studenter en möj
lighet att lära sig ett entreprenöriellt förhåll
ningssätt.
– Vi valde att byta fokus från företag till
människa, säger Fredrik Hörstedt.
– Alla ska inte jobba med uppstartsföretag,
men ska du bli en bra arkitekt eller ingenjör
eller sjöbefäl behöver du förutom goda ämnes
kunskaper också ett antal generella kompe
I M IT TE N PÅ 2010 -TA LE T
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tenser, och ett entreprenöriellt förhållningssätt
är en mycket nyttig sådan.
Och det kan ju låta bra, men vad betyder det
egentligen? Maria Knutson Wedel och Fredrik
Hörstedt är noga med att poängtera att det inte
handlar om medfödda egenskaper, att ha sålt
saker sedan barnsben, utan att det snarare
handlar om att lära sig ett sätt att tänka.
förhållningssätt
inbegriper tre delar, enligt Chalmers resone
mang. För det första ska du kunna identifiera
andra människors behov och skapa något av
värde för dem. För det andra ska du kunna ta
initiativ för att generera, välja, paketera och
driva förverkligandet av de här idéerna i ett
relevant sammanhang. Och för det tredje
behöver du kunna identifiera vilka av dina
egna och andras resurser som kan vara använd
bara för att lösa problemet.
– Men att arbeta entreprenöriellt innebär
också att du vågar hantera osäkerhet och har
ett reflekterat förhållningssätt i ditt arbete,
säger Maria Knutson Wedel.
FÖR E T T E NTR E PR E N Ö R I E LLT

kan låta lätt i teorin men är
betydligt svårare i praktiken, inte minst för
att det handlar om att ge sig ut på okänd mark
där det inte finns några rätt och fel.
– Människor blir lätt osäkra i sådana situ
ationer, men oavsett var i arbetslivet man
hamnar kommer man att stöta på dem, säger
Maria Knutson Wedel.
– Därför är det viktigt att redan under
utbildningen låta studenterna få prova på att
vara utanför sin komfortzon i problem med
A L LT D E T H Ä R

öppna frågeställningar för det gör dem bättre
förberedda för arbetslivet, oavsett karriärval.
PÅ L ÅNG SIK T är Chalmers mål med satsningen

på entreprenörskap i utbildningen tredelat.
För det första ska alla studenter som lämnar
Chalmers efter fullgjord utbildning ha haft
chans att lära sig ett entreprenöriellt förhåll
ningssätt. Många ska dessutom ha haft möj
lighet att fördjupa den här kompetensen, och
för det tredje ska ett fåtal kunna utveckla
spjutspetskompetens via Chalmers masters
program i entreprenörskap (entreprenör
skolan). Men än så länge är man fortfarande
långt från målet.
För även om expertisen och kompetensen
redan finns är det bara 40 av Chalmers 1 800
masterstudenter som börjar på entreprenör
skolan varje år. Så frågan är hur all denna
kunskap ska kunna bli tillgänglig för alla de
studenter som läser en treårig eller femårig
utbildning på Chalmers?
– Vi ska inte ge en kurs i hur du blir en
entreprenör utan vi ska integrera det här sät
tet att tänka i den befintliga utbildningen,
säger Maria Knutson Wedel.
– Ett bra exempel är det som redan görs
med skarpa projekt eller i kandidatarbeten
där studenterna testar osäkerheten och idé
skapandet. Men vi behöver utveckla den själv
reflekterande delen. Utmana studenterna att
fundera över vad de har lärt sig i processen
och hur det har utvecklat dem.
EN FÖRDEL FÖR CHALMERS jämfört med många

andra tekniska högskolor och universitet är

ENTREPRENÖRSK AP

att ansvaret för alla utbildningsprogram är
samlat centralt. Alla programansvariga får
metodik för att integrera de här momenten
i utbildningen, och de flesta är redan med i
diskussionen om hur det ska ske, berättar
Maria Knutsson Wedel.
– Mycket arbete återstår innan vi kan säga
att alla studenter på Chalmers lär sig det entre
prenöriella förhållningssättet. Det kommer
att ta längre tid innan vi ser faktiska resultat,
men resultaten kommer, det är jag övertygad
om, säger Maria Knutson Wedel och Fredrik
Hörstedt nickar instämmande.
Och det är inte bara studenterna och lärarna
som blir bättre av det här sättet att tänka.
Enligt Fredrik Hörstedt blir en tredje viktig
del i entreprenörskapssatsningen att hela hög
skolan stärks.
– När våra forskare undervisar om det här
sättet att tänka ökar det samtidigt deras egen
förmåga att hitta spännande framtida möjlig
heter och bli ännu bättre på att ta Chalmers
forskning in i nya pionjärområden.
Han leder arbetet att återigen ta ett nap
patag med en gemensam målbild för Chalmers
som entreprenörskapsuniversitet. En viktig
effekt är alla olika verksamheter inom områ
det kan kraftsamla gemensamt, en annan är
att man får syn på vad man saknar, förklarar
Fredrik Hörstedt.
– Jag tror att ett område vi kan lyfta ytter
ligare är forskning på entreprenörskap och
entreprenöriell förmåga. Där kan vi bli ännu
starkare. Vilket, i sin tur, kommer att gynna
förhållningssätten hos både studenter och
forskare. Det är jag övertygad om. •

Entreprenöriellt förhållningssätt är centralt för Fredrik Hörstedt och Maria Knutson Wedel.
– En mindre bra ingenjör som får uppdraget att utveckla nya vindrutetorkare gör just det. En bra ingenjör
konstaterar att det kanske inte är vindrutetorkare som behövs, utan ett ännu bättre sätt att få bort vattnet från
rutan – och kan ta den processen ända till en ny produkt, säger Maria Knutson Wedel.

Entreprenörerna ska mötas på Vasa-området
För att ytterligare manifestera och stärka det innovativa Chalmers väljer
ledningen nu att profilera hela Vasa-området som en entreprenöriell miljö.

fald av människor som har gemensamt intresse för innovationer och entreprenörskap, även kvällstid hoppas vi, säger Fredrik Hörstedt.

Här vill man samla en community av uppstartsbolag. Dels de som finns
inom Venture-sfären idag, men även de framgångsrika bolag som börjat
växa ordentligt och som tidigare fått flytta från campus för att det helt enkelt
inte funnits plats. Man vill också samla innovationsstödjande aktörer, investeringsverksamheter och inkubatorer i andras regi.

Både Chalmers Ventures och alla annan verksamhet inom entreprenörskap
skulle vinna på detta. Området i sin helhet kommer att få en tydligare och
rikare miljö att verka i.

På så vis hoppas man skapa en mer spännande, utåtriktad stadsdel, med
evenemang och liv under stora delar av dygnet, i gränslandet mellan campusområdet Johanneberg och centrala Göteborg.
– Vi vill skapa en mer levande, inbjudande miljö, befolkad av en skön mång-

– Våra forskare får chans att studera våra egna aktiviteter, på campus.
Det gynnar forskningen, och därmed också nyttiggörande och utbildning. Jag tror också nya Vasa skulle attrahera unga studenter som vi vill
ska söka våra utbildningar, och internationella toppforskare som vi vill
ska komma till Chalmers, säger Fredrik Hörstedt, som gissar att även
de stora industriföretagen kommer att lockas hit med sina öppna innovationsmiljöer.
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NYHETER

ODLAR
BIOMATERIAL AV
KISELALGER

De tar in miljonbelopp i riskkapital, har storbolag på kroken som köpare och
potential att bidra till en bättre miljö. Men utan en sällsynt lyckad matchning på
Chalmers entreprenörskola hade Swedish Algae Factory förmodligen inte funnits.
Text: Karin Aase

Foto: Anna-Lena Lundqvist

I

många år hade chalmersforskaren Angela
Wulff undersökt mikroskopiskt små kisel
alger som växer i den arktiska isen. Hon
såg en kommersiell potential. För att utveck
la odling av alger, som normalt växer i kalla
och mörka klimat, tog Angela Wulff idén
vidare till Chalmers entreprenörskola.
Där fanns Sofie Allert, student i bioteknik.
Året var 2012, och hon hade skrivit sin kan
didatuppsats om, just det, alger.
– Jag har alltid varit intresserad av teknik
och forskning, men ville också vara med och
ta ut forskningen i samhället, säger Sofie
Allert.

effekten i batterier och solceller till att block
era solens uv-ljus, och dessutom renar algerna
vatten och binder koldioxid från luften medan
de växer.
C H A LM E R S V E NTU R E S gick in som tidig inves

terare och ägare.
– Vi trodde hårt på vår idé, men i början
är det självklart svårt att veta om det kom
mer att lyckas. Att då möta människor som
också tror på din idé, så pass mycket att de
till och med vill gå in som investerare och
ägare, det betyder mycket.
fem hel
tidsanställda och har under året invigt sin
första 500 kvadratmeter stora algodling i
Kungshamn. Kronprinsessan har varit där på
studiebesök, och just nu för företaget diskus
sioner med världsledande företag inom både
solceller, batterier och hudvård.
I DAG H A R S W E D I S H A LG A E FAC TO RY

och Angela
Wulff företaget Swedish Algae Factory, med
Sofie Allert som vd. De såg att egenskaper i
algernas skal skulle kunna vara nyttiga för en
hel rad verksamheter.
– Skalen kan bidra till allt från att förbättra
T I L L SA M M A N S G R U N DA D E H O N
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– Hittills har vi sålt vårt material till mindre
ekologiska hudvårdsproducenter. Men pro
blemet för oss är att många av våra potentiella
kunder är så stora att vi behöver skala upp vår
produktion för att kunna möta deras behov.
just nu en inves
teringsrunda med målet att ta in 50 miljoner
kronor för att kunna utöka verksamheten,
sälja till fler kunder och därmed öka den posi
tiva inverkan på miljön som algodlingen har.
22 miljoner har redan säkrats med bidrag från
EU och Energimyndigheten. Även där har de
haft stor hjälp av innovationssystemet runt
Chalmers.
– Vi har hela tiden haft en styrelseleda
mot från Chalmers Ventures vilket gör att
de känner oss väldigt väl, och de har aldrig
tvekat att hjälpa oss med både kunskaper
och nätverk, något som är jätteviktigt när
man ska bygga ett företag som vårt. •
DÄ R FÖ R H Å LLE R FÖ R E TAG E T

INITIATIVE SEMINARS 2019

Seminar on Artificial Intelligence
with official kick-off for Chalmers
AI Research Centre

NYHETER

4–5 March, 2019

chalmers.se/ict

The mind of the machine
– digital twins and processing intelligence

26 March, 2019

chalmers.se/production
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Det befintliga Meerkat-teleskopet med 64 parabolantenner i sydafrikanska Karoo-öknen blir snart
en del av världens största radioteleskop – Square
Kilometre Array. På den närmaste antennen testas
en nyckelkomponent som Chalmers utvecklat:
en superkänslig, bredbandig radiomottagare.
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ASTRONOMINS FRONTLINJE

Teleskopet
som växer med
utvecklingen
av big data
Med Square Kilometre Array (SKA) får världens radioastronomer ett verktyg
med potential att närma sig den stora frågan om universums uppkomst.
– Man kan hävda att vi på sätt och vis bygger ”det sista radioteleskopet”,
säger John Conway, föreståndare för Onsala rymdobservatorium och
ledamot i SKA:s styrelse.
Text: Björn Forsman

F

ullt utbyggt kommer radioteleskopet
Square Kilometre Array att bestå av
tusentals sammankopplade antenner,
utspridda över Afrika och Australien. Men
redan i sin första fas, med betydligt färre
antenner på plats, väntas SKA producera
mycket ny kunskap om universum.
antennernas antal, den
avancerade teleskoptekniken eller annan
hårdvara som på sikt betyder mest.
– Helt avgörande för vilket vetenskapligt
resultat vi får fram blir i stället det vi hänger
på i änden av teleskopet: bandbredden,
datorkraften, beräkningsförmågan, förklarar
John Conway.
– I takt med att prestandan fortsätter att
utvecklas inom dessa teknologier kan vi också
öka SKA:s förmåga att processa allt större
datamängder. Potentiellt hundratals gånger.
Foto: SARAO

Ä N DÅ Ä R D E T I N T E

D ET ÄR D E NNA närmast gränslösa utvecklings

möjlighet som enligt John Conway gör det
osannolikt att framtida astronomer en dag
skulle uppleva att SKA inte räcker till.
SKA är tänkt att användas och uppgra
deras under åtminstone 50 år, men redan vid
driftstarten i mitten av 2020-talet, är tele
skopnätverkets datakapacitet imponerande.
Tack vare sin extremt höga upplösning och
känslighet väntas SKA generera omkring
500 petabyte lagrad data per år. Det mot
svarar datamängden på hela internet idag.
I D E N N A OC E AN av data hoppas astronomerna

finna svar på några av de mest grundläggande
frågorna om universums uppkomst och natur:
• Stämmer Einsteins allmänna relativitetsteori?
Genom att leta upp och registrera signalerna
från roterade neutronstjärnor, så kallade
pulsarer, får de tillgång till mycket exakta,
kosmiska urverk i olika regioner av universum.

När dessa tidssignaler passerar nära svarta hål
öppnar sig möjligheter att undersöka vad gra
vitation egentligen är och hur den hänger ihop
med fysikens övriga fundamentala krafter.
• Hur fungerar magnetfältet i Vintergatan och
i andra galaxer? Är universum magnetiskt
i sig och vilken betydelse har detta då haft
för hur stjärnor och galaxer bildas?
• Varför utvidgar sig universum i allt snabbare
takt? Vilken roll spelar outforskade fenomen
som mörk materia och mörk energi? Här
hoppas forskarna med hjälp av SKA kunna
kartlägga ett stort antal galaxer och fördel
ningen i universum av den vätgas som antas
vara råmaterialet till nya stjärnor.
• Och hur uppstod de allra första stjärnorna
och galaxerna? Tack vare sin känslighet
kommer SKA kunna registrera även den
mycket svaga strålning som kan spåras till
de första ljuskällor som bildades i universum,
endast några hundra tusen år efter Big Bang. 
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Kirsten Kraiberg
Knudsen på Chalmers är just det sistnämnda
en av de mest spännande nya möjligheterna.
– Det blir väldigt intressant att kunna
undersöka hur de första stjärnorna och galax
erna joniserade vätgasen och därmed fick
de första årens kosmiska dimma att lätta.
Det är en viktig fasövergång, detta att uni
versum blev transparent, förklarar hon.
Men galaxernas utveckling, från det väl
digt unga universum fram till idag, är också
en nyckel till att förstå den grundläggande
strukturen i universum. Eller som hon
uttrycker det: Den kosmiska väven.
– Kan vi få grepp om den, så kan vi också
närma oss den stora frågan om universums
uppkomst.
FÖR GALA XFORSK AREN

John Conway är professor i observationell radioastronomi och föreståndare för Onsala rymdobservatorium.

uttalade veten
skapliga mål är att spana efter tecken på intel
ligent liv i universum.
Enligt John Conway är det en fråga som
skiljer sig från de andra målsättningarna, efter
som det är helt omöjligt att uppskatta sanno
likheten för att lyckas. Ingen har en susning
om chansen är 10 procent eller 0,001 procent.
– Det är ändå en fundamental vetenskap
lig frågeställning, tycker jag. Är vi ensamma
eller inte?
Samtidigt är han lite orolig att just denna
fråga ska ta för stor plats i allmänhetens
uppfattning om vad SKA går ut på.
Y T TE R LI G A R E E T T AV S K A : S

VIK TIG ARE ÄR DÅ kanske ytterligare en uppgift

– att hålla utkik efter det som ingen ännu kän
ner till. Som exempel nämner han det heta
fenomenet radioblixtar, på engelska fast radio
bursts, som upptäcktes nyligen och som följ
aktligen var så gott som okända när målsätt
ningen för SKA fastställdes.
– Det finns vilda teorier kring radioblix
tar, förmodligen har de med neutronstjärnor
att göra, men ingen vet. Radioblixtar kom

mer att bli ett viktigt studieområde för SKA
och detta visar hur viktigt det är att inte låsa
sig på förhand.
optiska astronomin är
radioastronomin en ung vetenskap. Den
kom igång åren efter andra världskriget och
utvecklades sedan mycket snabbt, i takt med
att allt större och mer tekniskt avancerade
instrument byggdes. En rad epokgörande
upptäckter gjordes, flera sedermera belönade
med Nobelpris.
Tanken på ett teleskopnätverk med en
sammanlagd uppsamlingsyta på en kvadrat
kilometer föddes redan i mitten av 1980talet.
– Min handledare när jag doktorerade i
England var en av dem som lanserade idén.
Han extrapolerade helt enkelt fram vilken
yta som skulle krävas, om radioteleskopens
upplösning och känslighet skulle fortsätta
att utvecklas i samma höga takt, berättar
John Conway.
JÄMFÖRT MED DEN

ungefär när han själv
kommer att vara redo för pension, väntas SKA
bli verklighet.
Att Onsala och Chalmers är så djupt
involverade i tillkomsten av detta radioast
ronomins ”kronan på verket” är enligt honom
inte alls underligt.
– Även om Sverige är ett litet land, så har
vi varit med i radioastronomins frontlinje
från början, ända sedan Olof Rydbecks
dagar. Visserligen med mindre resurser än

Foto: Peter Widing

FYRTIO ÅR SENARE ,

Kirsten Kraiberg Knudsen, biträdande professor i
astronomi.
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USA, Storbritannien och Australien, men
alltid på högsta vetenskapliga nivå.
Exempelvis var 20-metersteleskopet på
Onsala störst i världen inom millimeterom
rådet när det byggdes 1967. Genom åren har
observatoriet i samarbete med forskargrup
per på Chalmers levererat nyckelkomponen
ter till en rad projekt.
Onsala var även mycket tidigt ute med
att utnyttja interferometri, det vill säga att
koppla samman signaler från många ut-
spridda antenner – den teknik som är något
av ryggraden i SKA-konceptet.
Sverige en av tolv nationer
bakom SKA, men John Conway är övertygad
om att många fler kommer att ansluta sig. I
princip ”hela världen”.
– Den prognosen bygger inte bara på vad
SKA kan ge rent vetenskapligt. Lika viktigt
är att många länder är intresserade av att
vara med och utveckla den teknik som krävs
för att hantera och processa de växande
dataflödena. Det handlar mycket om big
data och artificiell intelligens – teknologi
områden som är heta och strategiskt viktiga,
påpekar han.
Han är också säker på att radioastrono
min inom tio år kommer att gå om den optiska
astronomin vad gäller bildernas komplexitet.
– De är begränsade av de fysiska möjlig
heterna att bygga ännu större speglar. För
oss radioastronomer handlar allt om till
gången på datakraft och den växer mycket
snabbare. The sky is the limit. •
I DAG S L ÄG E T Ä R

Foto: Onsala Space Observatory/CNRC-DRAO/J. Flygare

ASTRONOMINS FRONTLINJE

Sinnrik tratt
fångar in
radiovågorna
En sinnrikt utformad tratt, inspirerad
av naturen. Så kan den beskrivas,
radiomottagaren som Jonas Flygare
designat. Den blir Sveriges i alla
avseenden tyngsta bidrag till teleskopnätverket Square Kilometre
Array (SKA).
Jonas Flygare testar en prototyp till radiomottagaren på en parabolantenn, som tagits fram
för Square Kilometre Array, i Kanada.

Text: Björn Forsman

U

r ett samlat SKA-perspektiv är radio
mottagaren, också kallad matarhor
net, visserligen bara en detalj – men
långt ifrån någon obetydlig sådan.
Aluminiumhornet, till formen inte olik en
gammaldags hörlur, mäter omkring en meter
på alla ledder och väger hela 180 kilo. Storleken
har med våglängden att göra.
– Hela syftet är att den elektromagnetiska
strålningen ska koncentreras med så små för
luster som möjligt. För att slutligen, längst
ned i hornet, omvandlas till en elektrisk signal
som kan förstärkas och analyseras, förklarar
Jonas Flygare.
Skalan på hornet har anpassats till radio
vågor på mellan 85 och 30 centimeter, de våg
längder som förekommer inom det lägsta av
de fem frekvensband som de sydafrikanska
parabolantennerna kommer att ta emot.
PÅ ON SAL A RYM DOB S E RVATOR I U M , där Jonas

Flygare är doktorand, finns en lång erfaren
het av att konstruera olika komponenter till
internationella satsningar inom radioastro
nomin. Exempelvis är man så här långt den
enda institution i världen som bidragit med
radiomottagare både till SKA och till det stora
Alma-observatoriet i Chile.

Jonas Flygare kan nu, ungefär halvvägs i sitt
avhandlingsarbete, fira att hans prototyp
blivit både testad och godkänd av det konsor
tium som ansvarar för parabolantennerna
inom SKA.
– En milstolpe både för projektet och för
mig personligen. Testerna som nyligen gjorts
på plats i Karoo-öknen i Sydafrika blev ett
slags kvitto på att jag räknat rätt.

Det är en typ av modellering som kan liknas
vid hur flockdjur beter sig, till exempel sillar
som jagas av ett gäng makrillar.
– Varje enskild sill utforskar sitt närom
råde för att hitta ett sätt att komma undan.
Det leder till att hela stimmet rör sig optimalt
för att slippa bli uppätna. På liknande vis
söker sig algoritmen fram till den profil som
ger hornet de bästa egenskaperna.

då han räknat ut? Den största
beräkningsmödan har lagts på att designa
hornets inre form.
– Traditionellt har man arbetat med rätt
smala frekvensspann och då fungerar det
bra med en ganska enkel och mjukt avsmal
nande form. Men den här mottagarens
ovanligt breda frekvensområde gjorde det
nödvändigt att modellera fram en mer kom
plicerad form, för att undvika oönskade
resonansfenomen på vissa frekvenser, berät
tar Jonas Flygare.

E N A N N A N OVA N LI G

VA D Ä R D E T

RE SULTATET BLEV en vågformad, vajande pro

fil som påminner om ett timglas. Och för
att hitta fram just dit utnyttjade han en algo
ritm som introducerar små, slumpartade
förändringar.

detalj i horndesignen är
att mottagarens förstärkare är integrerad i
själva hornet. Det var Göteborgsföretaget
Low Noise Factory (se artikel på sidan 22)
som visade sig kunna leverera en lågbrusig
förstärkare med så hög prestanda i rumstem
peratur att denna lösning blev möjlig.
– Det normala hade varit att placera för
stärkarna i en kryostat, för att få ned bruset.
Men en övergång mellan rumstemperatur
och nedkylt hade skapat en hel del brus i sig,
förklarar Jonas Flygare.
– Nu slapp vi det – och fick minskad kost
nad, komplexitet och energiförbrukning på
köpet. •
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Försörjer forskarna vid
fysikens fronter
Att förena exceptionella prestandakrav med masstillverkning kan låta som
en omöjlighet. Ändå är det dit chalmersavknoppningen Low Noise Factory
lyckats ta sig med sina extremt lågbrusiga mikrovågsförstärkare. Idag är de
förstahandsvalet i såväl radioteleskop som kvantdatorer.
Text: Björn Forsman Foto: Anna-Lena Lundqvist

Niklas Wadefalk, grundare av Low Noise
Factory, framför mikroskopet där montering
av förstärkarna sker.
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B

åde E6:an och Västkustbanan sveper
tätt intill kontorshuset i Kallebäck.
Ändå anas inget trafikbrus på trettonde
våningen, där Low Noise Factory håller till.
Här står ett annat slags brus i centrum.
Nämligen det oundvikliga signalbrus som
uppstår i all elektronik, bland annat från elek
tronernas slumpmässiga rörelser i halvledare.
I FÖRETAG ETS TR ANSIS TORBA SE R ADE förstär

kare reduceras detta brus till ett absolut mini
mum. Hur då?
Jo, man drar nytta av fenomen som bara
uppstår i nanoskala, med exotiska material
som indiumfosfid och – i de flesta fall – genom
kryogen användning. Det vill säga nedkylning
till några få grader över absoluta nollpunkten.
– De allra flesta tillämpningar har ingen
nytta av ett så här lågt brus. Det duger fint
med något sämre och billigare, förklarar
företagets grundare och huvudägare Niklas
Wadefalk.
Ett undantag är radioastronomin, som ju
försöker fånga upp ytterst svaga signaler från
rymden.
– Man brukar säga att känsligheten hos ett
radioteleskop är lika med uppfångningsarean
delat med systembruset. Det innebär att käns
ligheten kan förbättras antingen genom större
antenner, vilket kan kosta miljoner, eller
genom mindre brus i förstärkaren, förklarar
Niklas Wadefalk och tillägger att det senare
blir betydligt billigare.
DET VAR JUS T FÖR AT T tillgodose kräsna radio

astronomers behov som han startade företaget
för tretton år sedan.
Han hade tidigare arbetat några år som
forskningsingenjör på Chalmers och lärt sig

bygga kryoförstärkare. Sådana förstärkare
hade längre varit ett viktigt forskningsområde
på Chalmers, framdrivet av återkommande
uppdrag att bygga styckvisa förstärkare åt olika
rymdprojekt, bland annat åt Odin-satelliten.
Därefter lockades Niklas Wadefalk över
till Caltech-universitetet i Kalifornien, där
han under fem år vidareutvecklade kryoför
stärkarens design. Under dessa år förändrades
radioastronomin. Gradvis övergick man till
att planera framtida teleskop i form av många,
små utspridda antenner i stället för enstaka
stora.
– Det skulle därför behövas hundratals,
kanske tusentals lågbrusförstärkare, något
som universitet och forskningsinstitutioner
knappast själva skulle klara att tillverka. Jag
såg en nisch för ett kommersiellt och seriöst
företag, som kunde lämna garantier och säker
ställa kontinuitet.
Han beslöt sig för att flytta hem till Göte
borg och Chalmers igen, samtidigt som han
startade Low Noise Factory vid sidan om. Så
mycket till fabrik blev det inte till att börja
med. Företagets första förstärkare tillverkade
Niklas Wadefalk i sitt eget sovrum. Men efter
hand rullade beställningar in.
de
halvmillimeterstora transistorerna, proces
sades fram i Chalmers renrum, så inleddes
också en brant lärkurva i produktionsteknik
på Chalmers. Vid starten tillverkades ett par
hundra transistorer på centimeterstora bitar
av indiumfosfid.
– Idag får det plats 50 000 transistorer
på en ”wafer” stor som en cd-skiva. Det har
varit en lavinartad utveckling tack vare all
återkoppling mellan oss och Chalmers.
E F T E R SO M S JÄ LVA K Ä R N KO M P O N E N T E N ,

Insidan av Low Noise Factorys bästsäljande förstärkare, populär
inom såväl kvantforskning som radioastronomi.

En annan stor förändring är att många för
stärkare numera görs i form av en integrerad
krets, vilket minimerar behovet av manuellt
monteringsarbete vid mikroskopet.
är idag med sina nio
anställda näst intill ensamma i världen om att
tillverka kryogena förstärkare för de allra
högst ställda lågbruskraven.
Produktionstakten är nu uppe i tusen enhe
ter per år. Men radioastronomerna ligger inte
bakom den kraftiga ökning av orderingången
som skett på sistone. Det gör i stället de många
universitet och it-företag som tävlar om att
skapa den första användbara kvantdatorn.
– Det är en stor och växande marknad för
oss, men den ställer också nya och högre krav.
Ett sådant gäller förstärkarnas värme
utveckling. Kvantdatorforskarna tycker att
4 kelvin är för varmt, de vill helst ned i milli
kelvin.
– Det är inte säkert att det är möjligt att
använda transistorförstärkare för detta, men
vi forskar tillsammans med Chalmers för att
komma vidare.
Sannolikt blir det i form av samma typ av
handgripliga experimenterande som hittills
gett resultat. Det finns nämligen enligt Niklas
Wadefalk ingen exklusiv teoretisk kunskap
eller ”affärshemlighet” som ligger bakom
företagets dominans inom sin nisch.
– Det är någon egenskap hos våra transis
torer som gör dem bättre än alla andra vid
kryogena temperaturer. Något vi har kommit
fram till genom mycket trial-and-error. Men
exakt vad, det vet vi faktiskt inte. •
LOW N O I S E FAC TO RY

Med pincett plockas en av de femtio tusen transistorerna från ”wafern” tillverkad i Chalmers
renrum för att bli kärnkomponent i en ny förstärkare.
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NOTISER

Ny metod för
yrseldiagnos

flygplan kunna minskas med upp till 50
procent.
Trots att strukturella batterier inte är
lika effektiva som traditionella, kan stora
vinster ändå göras på systemnivå tack vare
den lastbärande förmågan. •
Grafik: Yen Strandqvist

Kolfibrer kan inte bara utgöra förstärknings
material i karosser, de kan även användas
som elektroder i litiumjonbatterier. Det visar
en chalmersstudie som därmed öppnar möj
ligheter för så kallade strukturella batterier.
– En kaross skulle då inte bara vara ett
bärande element utan
också fungera som
batteri, förklarar pro
fessor Leif Asp som
leder forskargruppen.
Om kolfibern även
kan ta vara på rörelse
energi och leda energi
och data skulle vik
ten på en bil eller ett

Fullkorn skyddar mot typ 2-diabetes, så
kallad åldersdiabetes, och är ett av de vik
tigaste livsmedlen för att minska risken att
drabbas. Det slås fast i en studie som Chal
mers gjort tillsammans med Cancerinstitu
tet i Köpenhamn. Typen av fullkorn spelar
ingen roll, det är mängden som är viktig:
70–90 gram per dag rekommenderas. Även
om Skandinavien globalt äter mycket
fullkorn vill chalmersprofessorn Rikard
Landberg understryka vikten av att byta
ut det vita mjölet.
– Då får man en dubbel hälsovinst. Vitt
mjöl har vissa negativa effekter på hälsan,

Foto: Johan Bodell

Fullkorn motverkar diabetes typ 2

Grafik: Yen Strandqvist
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Flyttad atom ger
bättre katalysator

medan fullkorn har flera positiva effekter,
utöver skyddet mot typ 2-diabetes. När det
gäller fullkorn är forskningsresultaten
entydiga; det finns inte en enda studie som
visar negativa hälsoeffekter. •

Sparar solvärme från sommaren till vintern
Forskare på Chalmers har skapat ett ut
släppsfritt energisystem där en special
designad molekyl kan lagra solens energi
för senare användning. När molekylen träf
fas av solljus solljus fångar den in energi
genom att binda om sina atomer i en mer
energirik struktur. Den omstrukturerade

Hälften av alla över 65 år lider av yrsel. Efter
som hörseln och balanssinnet är nära för
bundna används ofta höga ljud för att ställa
diagnos på sjukdomar i balansorganet. En
obehaglig teknik som kan ge hörselskador.
Men en forskargrupp på Chalmers har utveck
lat en liten ljudvibrator som fästs bakom örat
på patienten under testet och skickar ljudvågor
genom benet istället för genom hörselgången.
– Tack vare benledningstekniken kan ljud
nivåerna som patienterna utsätts för minime
ras. Det som närmast kan låta som en kulspruta
i öronen upplevs nu istället betydligt mer
behagligt, säger professor Bo Håkansson.
Testutrustningen är kompatibel med
dagens standardutrustning inom sjukvården
och dessutom billigare. •

Grafik: Alexander Ericson/Mindboom

Med batteriet i karossen

molekylen kan förvaras i en vätska och
lagras i många år.
För att sedan kunna utvinna energin har
forskargruppen utvecklat ett katalyserande
filter. När vätskan pumpas genom filtret
återgår molekylen till sin ursprungliga struk
tur och släpper ifrån sig energin. Vätskan
värms då över 60 grader.
– Vi kan nu spara energin i upp till 18 år
och när vi vill använda den får vi en värme
ökning som är högre än vi vågat hoppas på,
säger Kasper Moth-Poulsen.
Nu återstår att kombinera vätskan med
forskargruppens solfångare. •

Katalysatorer används för att underlätta
kemiska reaktioner och bygger på komplexa
atomära processer. I en ny studie från Chal
mers har fysikforskare använt både avance
rad, högupplöst elektronmikroskopi och en
ny typ av datorsimuleringar för att kunna
utveckla effektivare och mer miljövänliga
katalysatorer.
– Det är fantastiskt att vi har lyckats tänja
på gränserna och kunnat uppnå en sådan
precision med elektronmikroskopi. Vi kan
se exakt var och hur atomerna sitter i en struk
tur. Genom att ha pikometer-precision, det
vill säga en hundradel av en atom, kan vi på
sikt förbättra materialegenskaperna och
därmed den katalytiska prestandan, säger
forskaren Torben Nilsson Pingel. •

KEMI

Trådar med spänning

– Om tjugo år kan en standardskjorta ha samma hälso- och aktivitetsmätande funktioner som idag finns i våra mobiler, spånar doktor Anja Lund. Hon är både elektro- och
textilingenjör och ingår i professor Christian Müllers forskargrupp vid institutionen för kemi och kemiteknik.

Kläder som mäter hur du mår och väskor som laddar
smartklockans batteri. Möjligheten för elektriska textilier
är många – och användningsområdena oändliga.
Text: Helena Österling af Wåhlberg Fotograf: Johan Bodell

V

åren 2018 väckte kemiforskaren Anja
Lund uppmärksamhet världen runt.
Genom att bära en väska hade hon
lyckats få en lysdiod att tändas. Hemligheten
bygger på den piezoelektriska effekten som
innebär att ett material som sträcks, eller defor
meras på annat sätt, kan generera elektricitet.
Anja Lund hade använt ett tyg av piezo
elektrisk tråd som axelrem i en väska. När hon
sedan gick omkring med väskan lastad med
tunga böcker omvandlades rörelseenergin i
remmen till elenergi och lampan tändes.
lät inte
vänta på sig. Anja Lund har kontaktats av
flera intresserade företagare och innovatörer
som vill börja använda tyget genast.
R E A K T I O N E R N A F R Å N O M VÄ R L D E N

– En som ringde vill använda tråden som kom
ponent i ett presenningstak för sportarenor.
Och det kan man ju tänka sig att det skulle gene
rera ganska mycket elektricitet när det blåser
i ett sånt stort tak, säger Anja Lund.
som man kan få ut
beror på hur mycket piezoelektrisk tråd man
väver in. Och hur mycket rörelse tyget utsätts
för. Som fingervisning kan tekniken just nu
främst användas för att driva lätt elektronik
som klockor, trådlösa sändare och sensorer
av olika slag. Potentialen är stor för invävd
elektronik som kan driva sensorer i klädes
plagg och att mäta bärarens hälsa och aktivi
tet, utan att skava eller vara i vägen.
Ännu finns några hinder innan tyget kan
M Ä N G D E N E LE K TR I C ITE T

produceras storskaligt. Bland annat måste
tråden behandlas med högspänning för att få
de piezoelektriska egenskaperna. Då kopplas
tråden upp mot en spänning på 1–2 kilovolt så
att molekylerna i polymeren polariseras. Sådan
teknik finns inte inom textilbranschen idag.
Men om textil- och högspänningsdisciplinerna
samarbetade tror Anja Lund att textilen är
möjlig att massproducera – till ett pris i nivå
med Gore-tex.
NÄ S TA S TEG ÄR AT T UTFORSK A potentialen för

den så kallade Seebeck-effekten i textila mate
rial. Anja Lund undersöker hur el kan gene
reras ur reaktionen mellan kroppsvärmen
från insidan av ett klädesplagg och kylan från
utsidan, i små broderade termoelektriska
moduler på plagget.
– Det är så spännande att hitta på saker
som fyller ett behov i världen och möta reak
tionen ”va, kan man göra det av textil!?” säger
Anja Lund. Jag märker också att det sparkar
igång uppfinningsrikedomen hos andra,
och att sprida kreativitet och nyfikenhet ut i
världen – det är väldigt givande. •
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Ger sig i kast
med förnekelsen
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K L I M AT E T

Med senaste rapporten från FN:s klimatpanel ökar pressen
på världens politiker och länder att agera för att hålla den globala
temperaturhöjningen i schack. Martin Hultman etablerar nu
världens första forskarnätverk kring klimatförnekelse – för att
blottlägga hur förnekelse göder oförmågan att agera.
Text: Christian Borg och Ulrika Ernström Foto: Anna-Lena Lundqvist

B

udskapet gav eko när det kom i
augusti, från ett tekniskt universitet
som Chalmers, mitt i den svenska val
rörelsen: Klimatförnekelse kopplar starkt till
högernationalism.
Nyheten förstärktes av beskedet att Energi
myndigheten finansierar ett omfattande
projekt som – lett av Martin Hultman, med
Chalmers som bas – ska granska de nätverk,
idéer och intressen som finns bland aktiva
klimatförnekare.
– Två starka grupper har gått samman i den
här frågan: utvinningsindustrin och höger
nationalister. Kombinationen gör frågan aktuell
på ett oerhört mycket mer dramatiskt sätt än
tidigare, samtidigt som tidsspannet som vi har
på oss att agera krymper, säger Martin Hult
man, docent inom vetenskap-, teknik- och
miljöstudier.
i Sverige rapporterade
om forskningen, även på ledar- och kultur
sidor. Internationellt var intresset också stort.
Martin Hultman intervjuades i finsk och bel
gisk media, och i schweizisk radio. På sociala
medier tog det fart ögonblickligen. Nobelpris
tagaren och New York Times-kolumnisten
Paul Krugman retweetade till sina 4,5 miljo
ner följare. I Sverige var reaktionerna många
och starka, både i den stora gruppen påhejare
och bland kritiker som plötsligt hade fått en
ny opinionsbildande antagonist.
A LL A S TO R A M E D I E R

märkbart glad över
genomslaget i stort, och inte det minsta för
vånad över de kraftiga motreaktionerna på
Twitter och Facebook. Hans tes manifesterade
sig själv.
– Jag tydliggör ju att det finns starka poli
tiska skillnader i hur vi reagerar på klimat
frågan. Samtidigt ökar insikten att det är just
M A R T I N H U LT M A N Ä R

den mänskliga reaktionen på det vetenskapliga
kunskapsläget som skiljer oss, och som vi
måste hantera. Magnituden i klimatomställ
ningen som krävs är enorm. Det tror jag också
är en förklaring till uppmärksamheten.
Centre for Studies of Climate
Change Denialism, kopplar Martin Hultman
ihop ett 40-tal av de främsta vetenskapliga
experter på området. Plattformen bygger
vidare från världens första konferens i ämnet
som Hultman och professor Riley Dunlap vid
Oklahoma State University organiserade 2016.
Kretsen har nyss växt med två forskargrup
per, en i Kanada och en i Spanien.
– Jag har mött mycket entusiasm i nätver
ket efter releasen. En känsla av att vi kan göra
det här tillsammans. Inte minst i form av
gästforskarutbyten, att vi kan hitta ämnen
där vi kan fokusera på vissa frågor tillsam
mans och jämföra hur argument sprids i olika
kulturella kontexter.

I DET NYBILDADE

FO K US LI G G E R PÅ att förstå hur främst höger

nationalister, utvinningsindustrin och kon
servativa tankesmedjor sprider argument mot
klimatåtgärder, hur de påverkar politiken och
legitimerar det vardagsförnekande som de
flesta då och då gör sig skyldiga till, enligt
Martin Hultman. Alltså när vi människor
lever som om vi inte visste om klimatutma
ningarna, och exempelvis flyger utomlands
flera gånger om året.
– Vi försöker förstå vilka hinder som finns
för att samhället och vi människor ska ta
klimatvetenskapen på allvar. Ett viktigt mål
är också att ge förslag till hur en mer effektiv
klimatkommunikation kan se ut, säger han.
C H A LM E R S KO M M E R FÅ besök av fem-sex
gästforskare. Sociologiprofessor Riley Dunlap

blir först ut, tillsammans med professor James
Painter från Oxford, tidigare BBC-journalist.
Martin Hultman rekryterar också en egen
forskargrupp. I slutet av januari håller de nästa
stora konferens i en specialbyggd arena i Norr
köping, lämplig för högkvalitativa videokon
ferenser. De flesta forskare deltar online.
Inom nätverket ska de arbeta tvärveten
skapligt, med en bred syn på klimatförnekelse,
och koppla ihop discipliner som geopolitik,
miljörelaterad psykologi, sociologi och histo
ria med genusforskning, energipolitik och
teknik- och vetenskapsstudier.
– Jag är både nyfiken på och tränad i att
jobba problembaserat på ett tvärvetenskapligt
sätt, något jag gjort genom hela min karriär,
säger Martin Hultman.
många kritiker reagerat på.
Ska Chalmers, som välrenommerat universi
tet inom teknik och naturvetenskap, verkligen
syssla med detta? Flummigt! Ovetenskapligt.
Andra beskriver det som ren och skär politisk
aktivism.
– Att Chalmers inte ska syssla med den här
typen av forskning – jag förstår inte det reso
nemanget. Tekniken har alltid påverkats av
makt och värderingar, av makthavares och
företags agerande, säger han, och vill vända
på frågan.
– Förmåga att reflektera om etik och vär
deringar måste man ha med sig från början
för att kunna utveckla den teknik man vill.
För att få rätt saker implementerade, men
också för att processerna för att ta fram teknik
blir så vettiga som möjligt.
Martin Hultman doktorerade på Linkö
pings universitet, med en avhandling om för
väntningar på bränsleceller och vätgas som
han gjorde ihop med ingenjörer och natur
vetare. Därefter forskade han i Umeå om 
J U S T D E T TA H A R
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bland annat ekologiskt hållbart entreprenör
skap, ”ekoprenörskap”, i ett samarbete med
Handelshögskolan i Umeå. Sen ett halvår
tillhör han den växande avdelningen Veten
skap, teknik och samhälle på Chalmers.
är bland annat intres
serade av hur makt och intressen påverkar
stora skiften från A till B, vem som skapar nya
lösningar, och vem som gynnas. Avdelningen
leds av teknikhistorikern Per Lundin och är
del av institutionen för teknikens ekonomi
och organisation – som också är bas för utbild
ningen inom industriell ekonomi.
– På vår avdelning använder vi en pedago
gik där ingenjörer lär sig samverka, att disku
tera, argumentera och värdera olika former
av teknik. Inte bara ta fram bilen, utan tidigt
ställa sig frågan: Vad ska det här vara bra för?
H A N O C H KO LLEG O R N A

VAD TROR DÅ Martin Hultman om världssam

fundets respons på klimatutmaningen?
– Det samlade ledarskapet har hittills inte
tagit det ansvar de borde ha tagit, med tanke
på att kunskapen har funnits länge och varit
vetenskapligt tydlig. Sen finns det stora tvek
samheter i USA, Ryssland och nu Brasilien.
Här har vi starka skäl att vara oroliga och
pessimistiska, säger han.
– Samtidigt har vi ju sett större förändringar
i samhället tidigare, då människor har gått
samman. Miljörörelsen har gjort det flera
gånger, på nya kreativa sätt.
nederländska organisatio
nen Urgenda som framgångsrikt stämde den
nederländska staten för att inte ha följt sina
egna klimatåtaganden.
– I Urgenda ser jag en annan typ av agerande
som kanske har potential att skifta fokus till
omställning. Sen finns det också modiga poli
tiker och företag, det gör det. De har fortfa
rande chansen att driva på en omställning. •
HAN NÄMNER DEN

– Jag har två insikter i mig. Jag vet hur länge kunskapen
om klimatförändringarna har funnits, och hur många
som motarbetat den under lång tid. Då kan jag tänka:
Vi har inte en chans, vi kommer att bränna planeten.
Men samtidigt är det vi människor som bygger och upprätthåller vår värld, och det har tidigare i historien skett
stora skiften i makt och värderingar – som medborgarrättsrörelsen, kvinnors rösträtt, avskaffandet av slaveriet.
I samband med sådana former av maktförändringar
kommer också lagstiftning, tekniska lösningar och
politiska förändringar, säger Martin Hultman.
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NOTISER

Dubbdäck tar
fler liv än de räddar
Foto: Ilya Plekhanov

Den svenska användningen av dubbdäck
beräknas rädda mellan 60 och 770 levnadsår
i trafiken under vintern. Samtidigt går mel
lan 570 och 2200 levnadsår till spillo i ett
bredare livscykelperspektiv. Det visar en
studie från Chalmers som väger vinsterna i
sparade liv mot negativa hälsoeffekter från
slitage på vägar och under produktionsfasen.
Enbart hälsoaspekten av uppriven asfalt
överskuggar vinsterna, menar forskarna.
När de sedan väger in olycksstatistik från
gruvorna i Kongo-Kinshasa, där 50 procent
av kobolten bryts, är resultatet otvetydigt.
– Sammantaget ger det här en väldigt
tydlig bild av att dubbdäck kostar mer liv

Fiberoptisk över
föring når 400 mil

än de räddar, säger Sverker Molander, pro
fessor i miljösystem och risk vid institutio
nen för teknikens ekonomi och organisation,
Chalmers. •

Foto: Chalmers

Två utmaningar
hindrar biobränslen
En knapp tredjedel av de globala tunga trans
porterna drivs av biobränslen år 2050, förut
spår The International Energy Agency. Nu
har forskare vid Chalmers identifierat de två
största utmaningarna för produktionen av
förnybart och billigt biobränsle. Den första
handlar om att effektivisera den teknik som
redan finns för att producera biobränslen
genom att använda jäst och bakterier som små
cellfabriker. Den andra stora utmaningen är
en effektivare omvandling av biomassa, såsom
växter och träd, till sockerarter som kan
användas i cellfabrikerna.
– Då kunde vi använda restmaterial från
skogsindustrin eller grödor som avsiktligt
odlas för biobränslen, för att producera helt
förnybart biobränsle, säger forskaren Eduard
Kerkhoven. •
Foto: Martina Butorac

Hur farligt är
handbollsskott
i huvudet?
En enkät till junior- och seniorspelare i
Redbergslids IK visade att 14 av 24 spe
lare har fått hårda skott i huvudet. Samt
liga målvakter hade träffats av flera
hårda skott det senaste året och sex spe
lare hade fått minst en hjärnskakning
på grund av skott i huvudet.
För att undersöka belastningen när
en målvakt träffas i huvudet använde man
bland annat en testdocka. Resultatet visar
att krafterna är stora nog för att leda till
hjärnskakning. Vid upprepade hjärn
skakningar kan man få bestående men.
Resultatet från chalmersstudien kan
resultera i att hjälm införs för målvakter
i handboll. •

Strömning av video, molnlagring och andra
onlinetjänster ökar ständigt behovet av högre
kapacitet för dataöverföring. För att möta
efterfrågan utforskas nya teknologier som
kan leda till betydande förbättringar jämfört
med existerande lösningar. Forskare från
Chalmers och Tallinns tekniska universitet
har demonstrerat en 4 000 kilometer lång
fiberoptisk kommunikationslänk med optiska
förstärkare som har extremt lågt brus. Det är
nära sex gånger längre överföringssträcka än
med konventionella optiska förstärkare.
– Samtidigt som det återstår flera tekniska
utmaningar innan dessa resultat kan tilläm
pas kommersiellt så visar de på ett väldigt
tydligt sätt för första gången de stora förde
larna med att använda förstärkarna inom
optisk kommunikation, säger professor Peter
Andrekson, som leder forskningsprojektet. •

Betonar behovet av
batteriåtervinning
Elfordon spås vara framtiden, men de metal�
ler som är nödvändiga för batterierna kom
mer att ta slut. Kobolt är ett av de vanligaste
ämnena i batterierna och bryts ofta genom
slav- och barnarbete. Dessutom beräknas
kobolt nå sin produktionstopp runt 2025.
Utan fungerande batteriåtervinningstek
nik kommer utvecklingen stanna av. I septem
ber sammanförde Chalmers därför forskare
och industri i världens första forskningskon
ferens med huvudfokus på batteriåtervinning.
– Det är en mycket kritisk fråga och det är
bråttom att finna lösningen. Hållbar tillgång
och återvinning av kobolt är avgörande för
elbilens existens, säger forskarassistent Martina
Petranikova som arrangerade konferensen. •
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HAVENS
ÖDE STÅR
PÅ SPEL
Världshaven har länge setts som en outtömlig källa av
resurser. Men larm om övergödning, hotade ekosystem
och kollapsade fiskebestånd har satt människans överexploatering av haven på agendan. Inom Kristineberg
Marine Research and Innovation Centre letar forskarna
nu vägar till ett mer hållbart nyttjande av haven.
Text: Katharina Hedström Foto: Anna-Lena Lundqvist

V

ärldshavens resurser har länge exploa
terats till bristningsgränsen. Ett alltför
aggressivt fiske har lett till permanen
ta förändringar av ekosystem, där hela fisk
bestånd försvunnit. Utsläpp från industri och
sjöfart leder till försurning och övergödning,
och spridningen av invasiva arter är ett ökan
de hot mot den biologiska mångfalden.
Samtidigt lever mer än en tredjedel av
världens befolkning i kustnära områden.
Hundratals miljoner människor är beroende
av fisk och andra havsresurser för sitt livs
uppehälle. Haven och deras ekosystem har
även en avgörande roll i kampen mot klimat
förändringarna, genom deras förmåga att
absorbera och binda koldioxid.
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AT T N Y T TJA H AV E N på ett mer hållbart sätt är
en ödesfråga för oss människor. Det konsta
terar Ida-Maja Hassellöv, docent i maritim
miljövetenskap vid Chalmers.
– Att vi har välfungerande hav är helt
avgörande för mänsklighetens överlevnad,
säger hon.
Chalmers bedriver forskning för ett mer
hållbart nyttjande av haven på flera områden.
I våras stärktes arbetet genom öppnandet av
Kristineberg Marine Research and Innova
tion Centre, ett forsknings- och innovations
center med fokus på hållbar blå tillväxt. I
centret ingår Göteborgs universitet, Chalmers,
IVL Svenska miljöinstitutet, Rise, KTH och
Lysekils kommun.

Ida-Maja Hassellöv och hennes kollegor på Chalmers
har kunnat konstatera att även små utsläpp av olja
från fartygsvrak kan ha en stor påverkan på bottenlevande organismer.
– Hela kretslopp kan bli rubbade och det kan vara
svårt att överblicka vilka långsiktiga effekter det kan få,
säger hon.

NYHETER

”Vi ser redan en positiv utveckling i det
att havens välmående är på dagordningen
i dag på ett helt annat sätt än tidigare.”
Lena Gipperth

Forskartrion Ida-Maja Hassellöv, Ingrid Undeland och
Lena Gipperth tror att en ökad samverkan mellan forskning,
näringsliv och myndigheter är nyckeln för att få bukt med
miljöförstöringen av haven.
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– Samarbetet ger unika möjligheter att sätta
de här frågorna på agendan och nå utveck
lingssamarbeten som nyttjar all den kompe
tens vi sitter på inom naturvetenskap, teknik,
samhällsvetenskap och humaniora, tillsam
mans med ett intresserat näringsliv och för
valtning, säger Lena Gipperth, professor i
miljörätt vid Göteborgs universitet och ord
förande för den grupp som koordinerar det
nya centret.
är en av forskarna som
nu är knuten hit. Hon tycker att satsningen
ligger helt rätt i tiden.
– Detta ger ytterligare möjligheter att sam
verka mer effektivt och ta tag i de utmaningar
som företag och myndigheter står inför, sam
tidigt som vi når ut med våra resultat bättre.
I DA- M A JA H A S S E LLÖV

av teknikutveck
ling och innovationer är stort är just Ida-Maja
Hassellövs forskningsområde – sjöfartens miljö
påverkan. Hon och hennes kollegor arbetar
bland annat med att utvärdera miljöeffekterna
av storskalig användning av havsvattenskrubb
ning, en teknik som minskar sjöfartens utsläpp
av försurande svaveloxider i luften genom att
tvätta avgaserna med havsvatten. Risken är
att den negativa miljöpåverkan istället flyttas
till havet.
– Dagens riktlinjer innehåller inga gräns
värden för hur mycket metaller som får släppas
ut med tvättvattnet, trots att flera rapporter
visar att skrubberanvändning kan innebära att
ett fartyg släpper ut koppar och zink i samma
storleksordning som fartygens båtbottenfärger
gör, förklarar Ida-Maja Hassellöv.
Hon är även en av frontfigurerna för arbetet
med Vraka, en teknisk modell som tagits
fram för att effektivisera saneringen av far
tygsvrak. Genom att räkna ut sannolikheten
för och konsekvensen av ett utsläpp hjälper
modellen till att prioritera vilka vrak som behö
ver saneras först.
E T T O M R Å D E DÄ R B E H OV E T

S J Ö FA R TE N S M I L J Ö PÅV E R K A N har på senare
tid fått allt större fokus bland både forskare
och politiker enligt Ida-Maja Hassellöv, som
pekar på flera innovationer inom området.
Till exempel hur ny 3D-printteknik kan skapa
en ytstruktur på skrov liknande hajskinn för att
minimera påväxt utan användning av giftiga
båtbottenfärger, eller hur segel kan minska
energiförbrukningen hos stora lastfartyg.
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Ingrid Undeland forskar om hur vi kan använda havens resurser mer effektivt inom livsmedelsindustrin.
Hon efterlyser en attitydförändring hos konsumenter kring vad ett marint livsmedel kan vara.
– Vi behöver vara villiga att se bortom en klassisk fiskfilé. I framtiden kanske vi har alger och 3D-printat
fiskprotein på tallriken, säger hon.

H AV E T

Genom en avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demonstrationsmiljöer ska det nya forsknings- och
innovationscentret Kristineberg i Bohuslän skapa bättre möjligheter för framtidens marina forskning.

Även batteridrift och autonoma, självstyrande
fartyg är tekniker som kan revolutionera fram
tidens sjöfart.
– Det behövs en palett av olika verktyg för
att minska sjöfartens miljöpåverkan tillsam
mans med modiga inriktningsbeslut från
politiskt håll för att stimulera utvecklingen.
Sjöfarten har börjat ställa om men det är ännu
inte ett självspelande piano, säger hon.
med stora utmaningar
är fiskindustrin. Ingrid Undeland är profes
sor i livsmedelsvetenskap på Chalmers. Hennes
forskning handlar om hur man kan optimera
användningen av marina råvaror till livs
medel, till exempel minska den del av upp
fångad fisk som i dag går till spillo. För trots
problem med överfiske, och utmaningar att
producera mat till en växande befolkning,
når en stor del av den fångade fisken aldrig
konsumenternas tallrikar. Ingrid Undeland
förklarar varför:
– Den del av fisken som finns kvar när man
har tagit bort filéerna, till exempel muskeln
kring ryggbenet, går i dag till spillo för att det
är svårt att rent tekniskt skära med knivar så
nära benet.
E T T A N N AT O M R Å D E

och hennes forskargrupp
jobbar med olika metoder för få ut mer av
fiskens protein, till exempel pH-skiftmetoden.
Genom att justera en blandning av fiskråvara
och vatten till olika pH-värden löses proteinerna
INGRID UNDELAND

upp, så att ben och skinn kan separeras bort,
för att därefter återgå till fast form igen. Resul
tatet är visserligen inte en fiskfilé men ett fisk
protein som kan användas i andra produkter.
nya typer av livsmedel
och processer där mer restråvaror tas tillvara,
menar hon. Just nu pågår ett samarbete med
forskningsorganisationen TNO i Nederlän
derna kring 3D-utskrivning av fiskprotein,
vilket kan öppna nya dörrar till morgondagens
marina livsmedel. Forskargruppen tittar även
på hur alger kan användas i större utsträck
ning som livsmedel, i samarbete med chalmers
avdelningen industriell bioteknik där alger
används som bas för finkemikalier och bio
bränsle.

V I B E H ÖV E R U TN Y T TJA

många andra viktiga
näringsämnen, till exempel långa, fleromät
tade omega-3-fettsyror, som bland annat är
inflammationshämmande. Ett stort fokus för
Ingrid Undeland och hennes forskargrupp är
hur dessa fettsyror bättre ska kunna bevaras
under fiskberedningen.
– Fisk är det av våra livsmedel som har
kortast hållbarhet. Alla nedbrytande reak
tioner går väldigt fort eftersom fisken är anpas
sad till kalla vatten. De högt omättade fett
syrorna reagerar lätt med luftens syre och
fettet oxiderar, det vill säga härsknar. Fisken
blir mindre angenäm, både i doft och smak,
men också näringsmässigt.
F I S K I N N E H Å LLE R ÄV E N

Lena Gipperth konstaterar att vi endast känner till en
liten andel av alla de arter som lever i haven och att
miljöförstöringen av haven kan få konsekvenser som
vi i dag inte kan ana.
– Det sägs ofta att vi vet mer om månen och mars
än om havet. Haven är fortfarande ett stort mysterium
som vi genom ny teknik får möjlighet att upptäcka,
säger hon.

har chal
mersforskarna bland annat hämtat inspiration
från det medicinska området. Hemoglobin,
ett protein som finns i de röda blodkropparna,
har nämligen en viktig roll i fettoxidationen.
I ett samarbetsprojekt med Göteborgs uni
versitet har forskarna tittat på hur man inom
transfusionsmedicinen hanterar mänskligt
blod så att hemoglobinet inte läcker ur de röda
blodkropparna.
Flera av projekten är tvärvetenskapliga
och sker ihop med industrin, vilket enligt
Ingrid Undeland är avgörande för att forskarna
ska få möjlighet att testa om deras lösningar
håller i större skala. Liksom Ida-Maja Hassel
löv menar hon att frågor om blå hållbar tillväxt
får allt större fokus.
– Intresset för livsmedelsforskning och blå
bioekonomi har ökat mycket. Dels intresserar
sig folk allt mer för hälsa men allt fler förstår
också att vi behöver mat till en växande befolk
ning, säger Ingrid Undeland.
FÖ R AT T FÖ R L Ä N G A H Å LLBA R H E TE N

ÄV E N LE N A G I P P E R TH är inne på samma linje.

Hon menar att en ökad samverkan mellan
forskning, näringsliv och samhälle är nyckeln
för att åstadkomma verklig förändring.
– Ett rent hav har en direkt koppling till
människors välfärd och i vissa fall överlevnad.
Vi ser redan flera positiva förändringar men
på ett globalt plan är vi långt ifrån att vända
utvecklingen, säger hon. •
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utbildad civilingenjör från Chalmers och jurist från Handelshögskolan i Göteborg.

årsskiftet ny vd och koncernchef
på Stena Fastigheter. Hon var
tidigare vd för region väst på
Castellum och har även arbetat

grupp för Smarta Städer.

inom affärsområdet Networks.

byggandet av den egna företagsgruppen.

både nationellt och internationellt inom Skanska.

ADELINA MEHR A (A03) rekry

K L A R A H E LLE R U P S I B EC K

H Å K A N B U S K H E ( M 87 ) , vd

G E R T W I N G Å R D H (A75 ) har

teras som affärsutvecklingschef
på Rikshem. Hon kommer närmast från Tobin Properties där
hon varit projektutvecklingschef.

( T D 9 9 ) är ny vd för startup-

för Saab AB, är ordförande i
Svenskt Näringslivs gymnasiekommission som ska föreslå hur
framtidens gymnasieskola bör
se ut för att säkra företagens
kompetensförsörjning.

tilldelats Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse Stålbalken för
sin förmåga att hitta nydanande,
kreativa och oväntade lösningar i stål.

företaget Freedrum, som gör
sensorer för trumspel som inte
stör omgivningen. Hon har tidigare drivit utvecklingsprojekt
för Urbanears och Marshall
headphones.

CHALMERS MASTERCARD
Med ett Chalmers MasterCard får du tillträde till de fängslande
studiebesök och föreläsningar som anordnas varje termin som
tack till kortets användare.
Med arrangörer som Ruag Space, Onsala rymdobservatorium, Volvo, Poseidon,
Produktionssystemslaboratoriet på Chalmers och event som ostprovning har
seminarieprogrammet blivit den mest uppskattade
förmånen bland våra kortinnehavare.

Välkommen du också att ta del av nyheterna
från teknikens framkant!

LÄS MER OCH ANSÖK PÅ www.chalmersmastercard.se

Är du alumn och har
fått ny tjänst eller
utmärkelse?
Skicka ditt tips
tillsammans med en
högupplöst bild till
chalmersmagasin@
chalmers.se

Nästa nummer kommer
under våren 2019
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

NÄR DU VILL HA MER
ÄN BARA ETT MÖTE
VERAS GRÄSMATTA
En mötesplats för entreprenörskap
och innovation.

Veras gräsmatta är en event- och samverkansyta för alla som brinner för entreprenörskap
och innovation. Här möts akademi, näringsliv
och startups.
LÄS MER OM VÅRA OLIKA EVENT ELLER
BOKA IN DITT EGET: verasgrasmatta.se

VERA SANDBERGS ALLÉ 8, GÖTEBORG

DOME OF VISIONS

En mötesplats med hållbarhet och
innovation i fokus.
Framtidens hållbara samhälle kräver nytänkande,
nya samarbeten och innovationer. Dome of Visions
är en visionär och inspirerande mötesplats som
bjuder in till samtal kring en hållbar framtid.
LÄS MER OM VÅRA OLIKA EVENT ELLER
BOKA IN DITT EGET: domeofvisions.se

LINDHOLMSPLATSEN, GÖTEBORG

