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EVA OLSSON
HON STYR DET OSYNLIGA
MEDICINTEKNIK   Implantat får döva att höra
SKOGEN  Kris eller nästa stora framtidsbransch? 
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RE DAGK VÄLL . S IST K VAR . På vägen 
ut från avdelningen passerar Eva 
Olsson postfacket. Öppnar ett 
brev. Läser flera gånger: ”Vi har 

glädjen att meddela att ni har blivit invald 
i Kungliga Vetenskapsakademien i fysik
klassen”.

– Det kom som en blixt från en klar him
mel. Jag var tvungen att ringa upp för att 
kolla om det var sant.

Lyckokänslan jämför hon med den man 
kan uppleva som forskare när man når ett 
resultat som man kämpat väldigt länge för.

– Det var helt fantastiskt. Det var ju ett 
erkännande av att vår forskning har upp
märksammats och att den anses vara av 
bra kvalitet.

Eva Olssons väg till Kungliga Veten
skapsakademien var knappast utstakad 
från början. Åtminstone inte mot fysik
klassen. För även om hon läste naturveten
skaplig linje på gymnasiet, och bäst gillade 
fysik och matematik tänkte Eva, som inte 
kommer från något akademikerhem, bli 
läkare. Så sista terminen pryade hon på 
Sahlgrenska – och förstod att aldrig i livet 
skulle hon arbeta med detta. 

– Jag hamnade på analyslaboratoriet och 

fick hantera blodprover utan att någon in
formerade mig om smittoriskerna. Först 
efteråt insåg jag vad som kunnat hända.

Som läkare träffar man förstås också 
personer med allvarliga sjukdomar, nå
got som kunde rimma illa med Evas sätt 
att vara.

– Jag vet inte om jag hade klarat av att 
fjärma mig från sorgliga tankar och hän
delser. Jag var rädd för att bli för engage
rad helt enkelt. 

SKULLE HON KL AR A TE KNISK F YSIK på Chal
mers? Läraren i fysik och matte fick frå
gan. Inga problem, sa han, bara hon såg 
till att göra någonting annat också. 

Drygt 30 år senare kan Eva Olsson, 
professor i experimentell fysik, konsta
tera att hennes stora engagemang för job
bet är intakt. Det tar mycket tid. Men 
inte all. Just nu samarbetar till exempel 
hennes avdelning, Eva Olsson Group, 
med en annan forskargrupp på Chal
mers i ett projekt med målet att göra så 
kallade organiska solceller – som är bil
liga att tillverka men som idag har en låg 
verkningsgrad – mer effektiva. Detta är 
ett led i arbetet för en hållbar framtid 

där materialstudierna har en nyckelroll 
och fängslar Eva Olsson med sina utma
nande frågeställningar. Ämnet är nytt för 
henne, men trots att hon befinner sig i en 
inläsningsperiod ligger inga forsknings
rapporter på nattduksbordet. Där ligger 
pärl och paljettbroderier.

– Rent generellt tycker jag färger och 
material är jätteskoj. Jag tycker om att sy 
kläder också, säger hon och rusar från kon
ferensbordet till skrivbordet i andra ändan 
av det ganska rymliga kontoret, hämtar 
sin mobil och bläddrar fram en bild på ett 
av sina verk – en röd vacker festblåsa som 
sitter på en provdocka. 

– Den hade jag på Nobelfesten förra året. 
Form och material – det går igen även 

i forskningen. Direkt efter utbildningen 
i teknisk fysik, projektanställdes Eva av 
ABB för att analysera ett material som 
skulle användas i nästa generations över
spänningsskydd för stora elnät, så kallade 
varistor. Det var några år in på 80talet 
och första gången som hon kom kontakt 
med mikroskopi. 

– Plötsligt fick jag lära mig om hur ma
terial var uppbyggda och hur det påverkar 
dess egenskaper. 

Söker smarta och 
billiga SOLCELLER
Bilder av atomkolonner kan göra henne helt lyrisk. Eva Olsson är 
inte bara ute efter hårda resultat, utan lockas också av skönheten i 
mikroskopin.

Text: Lasse Nicklason  Foto: Peter Widing
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Med ett elektronmikroskop är det möjligt att se detaljer 
med 10.000 gånger högre upplösning än med ett optiskt 
mikroskop. Här ser vi atomstrukturen i gränsytan mellan 
två kristaller förstorad ca 45 miljoner gånger. De ljusa 
punkterna är atomerna som sitter med en halv miljondels 
millimeters avstånd. 

Men det var inte bara det som fascine
rade. Eva föll också för skönheten i mik
roskopens bilder. På sin dator sin letar hon 
fram en på två sammanfogade kristaller 
där atomerna ser ut som stjärnor på natt
himlen som bildar exakta mönster i ko
lonner.

– Jag blir lyrisk när jag ser det här. Se 
hur de två materialen lierar sig exakt med 
varandra. Det som är så fantastiskt är att 
vi kan styra hur de här filmerna ska växa.

Det handlar om solcellsfilm, den som 
kollegan Mats Anderssons forskargrupp 
på polymerteknologi ska tillverka och vars 
material Eva Olsson Group ska utveckla. 
Projektet påbörjades i år och framstegen 
har kommit förvånansvärt snabbt.

– I princip har vi kommit dit att vi kan 
fästa atomerna på en yta, men vi kan ännu 
inte styra över hur de rör sig och få dem att 
välja en viss position. Det är ungefär som 
att vi måste hitta den bekvämaste fåtöljen 
åt dem, den som vi alltid väljer när vi sät
ter oss i ett rum.

FÖR 20 ÅR SEDAN HADE DET VARIT omöjligt. Se
dan dess har en revolutionerande utveck
ling skett inom elektronmikroskopin. Man 
har lärt sig att korrigera linsfel och genom 
att energifiltrera mikroskopets energistrå
le kan ett materials struktur och egenska
per studeras på den atomära skalan. Ett 
elektronmikroskop kan urskilja struktu
rer mindre än 1 Ångström (10 000 gånger 
mindre än vad ett optiskt mikroskop kla
rar) och med hjälp av nanoteknik kan nya 
material skräddarsys atom för atom.

I det här fallet ska Eva Olsson sy ihop 
ett material, en polymer för en solcells
film, som absorberar solljus så effektivt 
som möjligt. De mest effektiva solcellerna 
som finns på marknaden idag alstrar runt 
50 procent av solenergin, men är dyra att 
tillverka. Organiska solceller alstrar bara 
runt tio procent, men är billiga och har 
dessutom andra fördelar.

– De är flexibla, medan de tunna filmer 
av kisel som ofta används i dagens solceller 
spricker om de böjs. Organiska solceller 
fungerar också bra i högre temperaturer, 
upp till 90 grader. Andra sorter är effek
tiva i rumstemperatur men sämre när det 
blir varmare. Så organiska solceller har en 
lucka att fylla.

Och när den är fylld – lämnar Eva Ols
son solcellerna därhän då? 

– Nej, så kan man inte säga. Ett forsk

ningsresultat leder ofta till ett antal nya 
frågor. Frågan är om de är värda att be
svara?

Det är inte alltid lätt att avgöra. Där
för är det inte bara ett nödvändigt ont att 
skriva ansökningar för forskningsanslag, 
menar Eva Olsson. Det tar mycket tid, 
visst, men samtidigt måste du tänka efter.

– Om jag löser detta, är det en kunskap 
som vi kan använda nu eller i framtiden? 
Det fungerar som en grindvakt. Dessutom 
knyter man ofta många kontakter för sam
arbeten i den processen.

DET SIST SAGDA FÅR EVA OLSSON att stanna upp 
några sekunder. Sedan säger hon att det 
som ändå gör forskning så roligt är att få 
träffa människor, att få diskutera och fun
dera kring problem tillsammans med an
dra. Ibland räcker det med att problemet 
som du har funderat på länge på verbali
seras för att du ska komma vidare. 

– När man hittar personer där den ty
pen av kommunikation fungerar så är det 
bara ren och skär lycka.

Det är därför det är så kul att resa och 
träffa forskare världen över. Nätverka. 
Eva Olsson är precis hemkommen efter 

två flerdagarsmöten – ett på ett forsk
ningsinstitut i Jülich och ett på Europe
iska rymdstyrelsen i Stockholm (där hon 
är ordförande i en vetenskaplig forsknings
kommitté). Och imorgon bär det av till 
Stanford för ett veckolångt besök. 

Men samarbetena på hemmaplan är 
förstås lika viktiga. Det med Mats An
dersson går snabbt framåt. Snart dags för 
patentansökan? 

– Vår forskning är än så länge långt 
ifrån en produkt, men vi kommer att vara 
vaksamma. När och om det blir dags kom
mer vi troligtvis att vända oss till några 
av de enheter på Chalmers som har med 
innovation att göra. 

Ligger det långt fram i iden? 
Eva Olsson dröjer med svaret.
– Vi har faktiskt någonting redan nu 

som kanske kan ge ett koncept om bara 
några månader. Det handlar om en sedan 
länge välkänd effekt som existerar inom 
solcellerna, men som ingen hittills riktigt 
har begripit hur man ska hantera och kon
trollera.

Vad är det för effekt?
– Ha ha, det kanske vi inte ska prata om.


