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ör ett år sedan kom första numret av Kemisk 
Tidskrift i nuvarande form, efter ett intensivt halvår 
av förberedelser. I höstas, efter tre tryckta nummer 
och ett antal digitala nyhetsbrev, gjorde vi en läsar
enkät. Tidningen får toppbetyg. Medelbetyget blev 
4,5 av 5, medianen 5. Det är uppmuntrande – tack 
ni som tog er tid att svara! Redaktionsrådet och alla 

skribenter jobbar vidare. Jag ser fram emot det här årets fyra tidningar 
och alla nyhetsbrev.

VARJE ÅR SEDAN 1956 har Kemisamfundet bjudit in gymnasister till 
Berzelius dagarna. Innehållet har utvecklats, från mer av ett smak
prov på kemiämnet som det då förelästes på universiteten, till dagens 
personliga berättelser om studie och karriärval och alla de sätt som  
kemikunskaper kan användas på. Läs om årets upplaga på sidan 33.

Under Berzeliusdagarna delade vi också ut ett par av Kemisamfun
dets priser: SKR:s kemiingenjörspris och Gunnar Starckmedaljen för 
pedagogiska insatser. I det här numret intervjuar vi båda pristagarna. 
På Gunnar Starckmedaljen kan vi se Gunnar Starck med laborerande 
elever. Kemiexperiment i skolan var något som han drev på sin tid och 
som vi i dag behöver bevaka. Om vi inte i grundskolan får lära oss hant
verket och hur vi ska hantera alla fantastis
ka kemisktekniska produkter som omger 
oss, när ska då de som inte fortsätter att 
studera naturvetenskap eller teknik lära sig? 

Hantverket måste värnas också på högre 
utbildningsnivåer. Även om vi i dag med 
hjälp av datorer ibland kan arbeta mer 
 effektivt än förr, måste vi också i framtiden 
kunna utföra alla praktiska moment. Expe
riment i liten skala är fortfarande väl inte
grerade i våra utbildningar – men storskale
moment är i riskzonen. Läs reportaget från 
Gnarp, där de laborativa delarna av kurser i 
kemisk apparatteknik genomförs, eftersom 
den skrymmande utrustningen tog upp för 
mycket dyr yta. Eldsjälen Janne Vedin kom 
på en lösning. Men är den hållbar?

VEM KAN LÄRA  sig att cykla eller labba bara 
genom att läsa om det? Vi tillsammans 
behöver föra kemihantverkets talan. Ses 
vi vid vår stora kemikonferens SCS 2020 i 
Linköping i juni?

Högt betyg för 
nya tidningen
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Helena Grennberg är ordförande 
i Svenska Kemisamfundet och professor 
i kemi vid Uppsala universitet.

Respons:
helena.grennberg@ 
kemi.uu.se
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Prestanda och enkelhet
LCMS-9030 quadrupole time-of-flight (Q-TOF) kombine-
rar världens snabbaste och känsligaste kvadrupolteknik 
med TOF-princip. Detta är en högupplösande masspek -
trometer med extremt snabb datahantering för rutinapp -
likationer. 
 
Bättre precision och högre känslighet 
baserat på patenterad Ultra Fast-teknik 
 
Identifiera och kvantifiera föreningar med högre  
noggrannhet  
livsmedel, kriminalteknik/toxikologi, identifiering  
av läkemedel, proteomik och metabolomik 
 

www.shimadzu.se/lcms-9030

LCMS-9030
Quadrupole Time-of-Fl ight 
Liquid Chromatograph Mass Spectrometer

Prestanda och enkelhet  
kräver färre omkalibreringar och enkla byten mellan  
jonkällor 
 
Platseffektiv 
genom enkel och kompakt design
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ELBILSBOOMEN ÖKAR kraftigt 
efterfrågan på batterier. Men 
tillgången på råvara är begrän
sad. Att återvinna metallerna 
i uttjänta batterier blir därför 
allt viktigare. I höst drar den 
svenska batteritillverkaren 
Northvolt igång återvinning vid 
företagets pilotfabrik i Västerås.

Redan år 2022 ska en full
skale anläggning börja byggas i 
batterifabriken som nu färdig
ställs i Skellefteå. Den ska i ett 
första steg kunna återvinna 
25 000 ton battericeller per år. 

Återvinningsprocessen utgår 
från en hydrometallurgisk me
tod som har utvecklats i samar

bete med forskare vid Chalmers 
tekniska högskola. Metallerna 
utvinns som salter av litium, 
nickel, mangan och kobolt. 

– Det är verkligen ett fantas
tiskt projekt, vilket jag är ett 
stor fan av. De gör de grönaste 
batterierna, säger Martina 
Petranikova, som är forskar
assistent och har lett arbetet 
vid Chalmers. Försöken i labbet 
har gjorts av postdoktorn Cris
tian Tunsu.

Chalmersforskarna har tagit 
fram ännu en teknik, där den 
hydrometallurgiska processen 
föregås av pyrolys. Tekniken 
beskrevs i Kemisk Tidskrift 
nummer 2/2019.

– Northvolt utgår från en 
metod som enbart bygger på 
hydrometallurgi. Det ger min
dre koldioxidutsläpp. Fördelen 
med att använda pyrolys är 
dock att vi får bort de organiska 
komponenterna direkt och me

tallerna förkoncentreras, 
säger Martina Petran

ikova. 

ÅTERVINNING AV 
batterier har hittills 
gjorts mest i Asien, 

men nu är flera före
tag i Europa på gång. 

Svenska Stena recycling 
finns tidigt i återvinnings

kedjan. Företaget har börjat 
samla in och demontera litium
jonbatterier vid sitt battericen
ter i Halmstad. Battericellerna 
säljs till företaget Akkuser i 
Finland, som Stena är delägare 
i. De mal i sin tur ner cellerna, 
separerar innehållet och säljer 
vidare fraktioner som innehåll
er bland annat aluminium, 
koppar, litium, kobolt och 
mangan. Kunderna är företag i 
Europa och Nordamerika som 
återvinner metallerna.  

I Europa är Umicore i 
Belgien hittills störst på det. I 
fjol började också Fortum att 
återvinna litiumjonbatterier 
i en anläggning i Harjavalta 
i Finland. Även deras teknik 
bygger på en hydrome
tallurgisk process. Ännu 
så länge är volymerna små, 
men de förväntas expandera i 
samband med att tillgången på 
skrotade batterier ökar.  

Europa är på 
gång med 
återvinning
I höst drar Northvolt igång 
batteråtervinning i Västerås. 
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Samling för 
nya batterier
Den första mars drog det 
nya Vinnovafinansierade 
kompetenscentret för bat
teriforskning – Batteries 
Sweden – igång. Målet är 
miljövänliga batterier med 
ultrahög energilagrings
förmåga.

– Syftet är att göra 
forskning på universitetet 
i samarbete med indu
strin. De får tillgång till 
kompetens och expertis på 
lärosätena. Vi får möjlighet 
att se våra forskningsidéer 
komma till nytta i konkreta 
produkter, säger Daniel 
Brandell, kemiprofessor 
vid Uppsala universitet och 
koordinator för centret.

Även Chalmers, KTH 
och forskningsinstitutet 
Rise är med, liksom ett 
15tal företag, bland annat 
Höganäs, ABB, Volvo, 
Scania, Northvolt och 
Stena metall.

Samtidigt planerar 
Northvolt att runt sin verk
samhet i Västerås samla 
andra företag, forskare 
med flera, för samarbeten 
kring avancerad batteri
tillverkning. 

– Visionen är inte orea
listisk. Vi skulle gärna se 
att regionen i stort tar ini
tiativ kring och ansvar för 
kompetensförsörjning för 
den här specialiserade in
dustrin, tillsammans med 
lärosäten som utbildar 
och forskar inom området, 
säger Daniel Brandell.

Sam
arbete

Northvolts åter
vinning baseras på 

teknik som utvecklats 
vid Chalmers tek
niska högskola.

PROCENT

Så stor del av den koppar 
Boliden producerar kommer 
från återvinning. Kretskort 
från datorer, mobiler och 
surfplattor smälts ner  

och koppar utvinns. Åter
vinningen sker i Rönn
skärsverken utanför 

Skellefteå.

Metallerna 
utvinns som 

salter av litium, 
nickel, mangan 

och kobolt.

20
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HALLÅ DÄR  Signaler

Hallå där, Yariv Cohen Easy mining, som 
utvecklar kemiska processer för att åter-
vinna näringsämnen och metaller ur avfall. 
För det arbetet belönas han med Svenska 
Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknik-
pris 2019 – en silvertacka. 

Vad är det egentligen du gör?
– Jag använder kemiteknik för att rena 

fram kommersiella produkter ur avfall. På 
så sätt kan vi utvinna salter, kväve och me-
taller och möjliggöra en cirkulär ekonomi. 

Hur kom du in på det området?
– Jag började jobba med att rena vatten 

från fosfor med elektrolys. Vattnet blev 
rent men slammet innehöll fosfor. Sedan 
dess har jag haft fokus på fosforåtervin-
ning, har doktorerat på SLU och jobbat med 
olika separationstekniker. 

Vad är det för processer du har 
utvecklat?
– En handlar om att utvinna fosfor ur 

förbränt avloppsslam, samtidigt som 
tungmetaller och andra gifter 
skiljs ut.

– I en annan process åter-
vinner vi ämnen ur flygaska, 
som bildas när rökgaser efter 
avfallsförbränning renas. 
Askan läggs i dag på deponi, 
vilket kan innebära pro-
blem när det regnar och 
salter löses upp och kom-
mer ut i miljön. Vi tvättar 
askan med vatten, löser 
upp salter och separerar 
ut tungmetaller. Vi får 
kalium-, natrium- och 
kalciumklorid som kan 
säljas.

– Den senaste är en 
kemisk process för att 
rena avloppsvatten 
från kväve. Vi tillsätter 
adsorptionsmedel som 
binder kvävet, som kan 
tas till vara, samtidigt 
som adsorptionsmedlet 

kan återanvändas. Tekniken utvecklas i ett 
EU-projekt och skalas nu upp till pilotskala 
för att testas i en lakvattendeponi i Sverige 
och ett avloppsreningsverk i Köpenhamn. 

Hur långt har ni kommit i utvecklingen?
–  Återvinningsbolaget Ragnsells, där 

Easy mining ingår sedan 2014, ska bygga  
fullskaliga anläggningar för återvinning av 
fosfor ur förbränt avloppsslam och salter ur 
flygaska. De ska byggas i Skåne respektive 
Stockholm och kommer att kunna återvinna 
30 000 ton respektive 130 000 ton aska per 
år. Ett investeringsbeslut ska tas i år.

Vad jobbar du själv med just nu?
– Jag kör pilottester för fabrikerna som 

ska byggas i full skala. Samtidigt 
ska kväveprojektet skalas upp 

till pilotskala. 
Hur kan man som kemist 
bidra till en cirkulär 
ekonomi?

– I dag har vi fortfarande 
linjär produktion med 
gruvor för järn, aluminium, 
fosfor med mera. I framti-
den blir avfall mer och mer 
en råvara. Vi behöver kemi 
och kemiteknik för att kunna 

separera ämnen ur avfall och 
för att bygga nya processer för 

återvinning. Det är ett måste, 
för resurserna kommer inte att 
räcka till. – Siv Engelmark

” Resurserna 
kommer inte 
att räcka till”

Yariv  
Cohen
Forsknings och 
utvecklingschef vid 
Easy mining, som 
belönas för att ha 
utvecklat återvinnings
processer.
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Intro

Snabb 3D-bild 
av coronavirus
Forskare vid University of 
Texas i Austin har med hjälp 
av kryoelektronmikroskopi 
lyckats ta fram en tredimen
sionell struktur av det protein 
på coronaviruset som infekte
rar den mänskliga cellen. 

Proteinet kan ha två olika 
former, en innan det infekterar 
en cell, som på bilden nedan, 
en annan under infektion.

Forskarna i Austin – som 
har publicerat sin kartlägg
ning i tidskriften Science – har 
under flera år studerat andra 
coronavirus, som sars och 
mers. Nu tog det dem 
mindre än två veckor 
från det att de hade 
fått proteinets gen
sekvens från kine
siska forskare, tills 
de kunde lösa den 
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tredimensionella strukturen. 
– Normalt tar ett liknande 

projekt upp till ett år så det 
har gått jättefort. Det var 
möjligt eftersom forskar
gruppen är experter på just 
dessa typer av virusproteiner, 
säger Magnus WolfWatz, pro
fessor vid Umeå universitet.

Viruset binder till samma 
receptor på cellytan som sars, 
men 10–20 gånger hårdare, 
vilket enligt rapporten kan 
bidra till att det sprids lätt.  

Kartläggningen kan bli 
viktig i arbetet för att ta fram 
ett vaccin. Det kommer dock 
att ta flera år innan ett vaccin 
kan finnas på marknaden. 

 



METANOL TILLVERKAS i dag 
ofta av fossil naturgas. Södra är 
först i världen med att använda 
massarester. Vid årsskiftet drog 
produktionen igång vid före
tagets massabruk i Mönsterås. 
Målet är att producera 5 500 

ton förnybar metanol per år. 
– Nu trimmar vi in processen 

för att nå en jämn kvalitet som 
klarar höga krav på renhet, 
säger Henrik Brodin, som är 
affärsutvecklingsansvarig vid 
Södra.

Gör förnybar 
metanol av 
massarester
I februari gick första leveransen 
från Södras bruk i Mönsterås. 

Råvaran är råmetanol som 
bildas som en restprodukt 
när man kokar massa. Den 
innehåller utöver 70–75 procent 
metanol även bland annat 
vatten, terpener, aceton, etanol 
och svavel. Tidigare har Södra 
eldat råmetanolen i processen 
och fått el och värme. Nu renar 
man i stället fram ren metanol. 

I slutet av februari gick 
den första provleveransen till 
Emmelev, ett danskt jordbruks
företag som använder metanol 
i produktionen av biodiesel 
från raps.

– Längre fram när vi har nått 
tillräcklig kvalitet tror vi att 
produkten kan vara intressant 
för kemiindustrin, som ofta 
använder metanol som råvara. 
Andra applikationer finns 
inom transportindustrin, 
för låginblandning i bensin 
som görs i vissa länder, eller 
i fraktbåtar, säger Henrik 
Brodin. 

STENA LINE KÖR  sedan några 
år tillbaka en färja mellan 
Göteborg och Kiel på metanol. 

– Den har körts över 10 000 
timmar utan problem. Det 
är alltid små barnsjukdomar 
men inget allvarligt. Någon 
ventiltätning som inte tålde 
metanol, säger Per Stefenson, 
Stena Teknik. 

Stena Line var först med 
metanol i tanken. I dag finns 
också elva tankfartyg som 
drivs av metanol, varav två är 
svenska. Färjorna körs på fossilt 
bränsle men en inblandning 
av förnybar metanol är 
nära förestående, enligt Per 
Stefenson.

– Vi kommer att göra försök 
för att se om kunderna nappar. 
Biobränslen är dubbelt så dyra 
som fossila, så kunden måste 
vara med och betala, säger han.

Det finns potential att 
öka produktionen av bio
metanolen. Södras process 
skulle funka på alla massa
bruk, enligt Henrik Brodin. 
Företaget har två till, i Värö 
backa och Mörrum.

– Vi kommer att utvärdera 
om vi ska införa processen på 
fler bruk när vi har fått igång 
anläggningen, säger han. T
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Bio Max kan 
styras från 
Göteborg 
Max IV är svensk forsknings 
stora flaggskepp. Anlägg
ningen ger världens mest 
effektiva röntgenljus, som 
kan användas för att under
söka material, ytor eller 
kemiska reaktioner ända 
ner på atomnivå. Forskare 
vid Astra Zeneca använder 
den för att studera protein
strukturer – på distans. 

– Förr reste vi till syn
krotronen. Numera kan vi 
koppla upp oss och styra 
experimenten från Göte
borg, berättar Linda Öster 
Landgren vid Astra Zeneca.

Försöken görs på 
experiment stationen Bio 
Max. Forskarna studerar 
bindningen mellan ett 
protein och en läkemedels
kandidat som ska verka på 
proteinet. Ett prov tar inte 
mer än några minuter och 
forskarna kan studera upp 
till hundra prover under 
en dag. De detaljerade 
protein strukturer de får 
kan användas i arbetet 
med att designa nya läke
medelskandidater.

– Vi skickar prover två 
dagar innan försöken 
ska göras och får hjälp 
från Max IV att ladda 
prover. Sedan kopplar vi 
upp oss och kör försök i 
åtta timmar. Vi kan byta 
prover och styra försöket 
härifrån, säger Linda Öster 
Landgren. 

MAJ

Då är sista dag att lämna 
remissvar på utredningen 

Framtidens kemikaliekontroll, 
om cocktaileffekter av kemi
kalier. Utredaren Christina 

Rudén föreslår bland 
annat en ny modell för 

riskbedömning av 
blandningar.

29
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Råvara är råmetanol 
som bildas när man 

kokar pappersmassa.
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emiindustrin i Stenungsund etablerades 
redan på 1960talet för att skapa värden för 
restströmmar från oljeindustrin. Då sågs 
det som framtiden och som något positivt. 
I dag är situationen en annan. Samhället 
kräver att industrierna ställer om och blir 
en del av ett framtida cirkulärt samhälle, 
utan utsläpp av fossil koldioxid till atmos
fären, eller ännu hellre – att de bidrar med 
nettonegativa utsläpp. 

Vad krävs då för att ställa om de petro
kemiska industrierna i Stenungsund från 
dagens fossila råvara med omfattande kol
dioxidutsläpp till ett plastreturraffinaderi 
med nettonegativa koldioxidutsläpp till at
mosfären? Den frågan har en forskargrupp 
på Chalmers arbetat med under drygt tre år.

Det första de fick ta reda på är om det 
finns tillräckligt stora och tillförlitliga flö

Mot  
negativa 
utsläpp
Genom att byta dagens fossila 
råvara mot plast och träavfall 
kan den petrokemiska industrin 
i Stenungsund få NETTONEGATIVA
KOLDIOXIDUTSLÄPP. Forskare vid 
Chalmers reder ut vad som krävs 
för omställningen.

den av råvara – insamlat plast och träavfall 
– för en sådan omställning. 

Plastens miljökonsekvenser kan inte ha 
undgått någon. Trots att den rika delen av 
världen under de senaste decennierna avse
värt förbättrat sitt avfallshanteringssystem 
och i dag har ett förhållandevis mycket litet 
läckage till naturen, så har den efterläm
nat ett arv som framför allt kan ses genom 
den stora ansamlingen av plast i haven. 
I dag ställs dock höga krav på att plasten 
ska sorteras ut ur avfallet och återvinnas. 
Resultatet är en stadigt ökande tillgång på 
blandade plastavfallsströmmar, som man 
i dag måste betala för att bli av med på en 
internationell marknad. År 2015 uppgick 
denna marknad till cirka 16 miljoner ton 
eller fem procent av det globala plastav
fallet. Flödena av lämpliga koncentrerade 
avfallsflöden som redan i dag finns, är 
således fullt tillräckligt för att täcka behovet 
för ett returraffinaderi i Stenungsund, som 
behöver mellan 1 och 1,5 miljoner ton per år.

VILKA ÄR DÅ DE EKONOMISKA RAMARNA 
för ett plastreturraffinaderi? Blandade 
plastströmmar kan kemiskt jämföras med 
en fast förorenad råolja, som man i dag 
måste betala en så kallad Gate fee motsva
rande 15 dollar per fat råolja för att bli av 
med. Den som tar hand om blandade plast
strömmar får också motsvarande 15 dollar 
per fat för att göra det. Detta kan jämföras 
med att dagens råvara för plast kostar cirka 
50 dollar per fat (cirka 25 procent mindre 
än råolja). 

Det petrokemiska klustret i Stenungsund 
använder motsvarande elva miljoner fat olja 
per år. Ett byte av råvara till blandat plas
tavfall skulle därmed betyda 6,6 miljarder 
kronor per år i minskade råvaru kostnader. 
Det är en kostnads reduktion som över tid 
sannolikt kommer att minska, främst för att 
Gate feeavgiften rimligen försvinner och 
ersätts med ett pris. För dem som är tidigt 
ute kommer dock intäkterna från Gate 
fee att vara ett sätt att finansiera utveck
lings och investeringskostnaderna för ett 
returraffinaderi. 

För att kunna byta till blandat plastavfall 
krävs processer som kan bryta ner använd 
plast till de molekylära grundbygg stenar 
som är basen för den petrokemiska indu
strin, främst eten, propen och bensen. Detta 
är molekyler som bildas naturligt från kol
väten om de hettas upp snabbt till 700–825 
grader i en ångutspädd atmosfär och däref
ter snabbt kyls ned, vilket är det som sker i 
Borealis ångkrackrar i Stenungsund. 

Mängden av de olika värdefulla bygg
stenarna varierar beroende på omvand
lingsförhållanden och sammansättningen 
av ingående råvara. Ångkrackning av blan
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dat plastavfall som till största delen består 
av polyolefiner, främst polyeten och poly
propen, ger med motsvarande energiinsats 
som i dagens process en gasblandning 
väldigt lik nafta, som är den fraktion ur 
råoljan som är den traditionella råvaran för 
denna industri. Så ur ett kemiskt perspektiv 
fungerar blandat plastavfall i stort sett lika 
bra som dagens råvara.

DEN STORA HAKEN  med plastavfall är att 
det innehåller föroreningar och tenderar 
att bilda koks, vilket gör att en traditionell 
ångkracker inte går att använda. I dessa 
värmer brännare upp långa stålrör i vilka 
krackningen sker. Skulle blandat plastav
fall tillsättas i anläggningarna kommer av
lagringar av föroreningar och koks att sätta 
igen rören, samtidigt som den efterföljande 
utrustningen för uppgradering av gasen 
inte klarar av att hantera fasta partiklar 
och andra föroreningar som kommer med 
blandat plastavfall. 

En alternativ teknik för att kracka blan
dade plastavfall är kopplade fluidbäddar. 
Då används ett fast bäddmaterial i form av 
sand som transporterar värme till pro
cessen, samtidigt som olika föroreningar 
transporteras bort. Motsvarande teknik har 
använts för att förgasa biomassa till exem
pel i demonstrationsanläggningen Gobigas. 
De erfarenheterna ger tillsammans med 
erfarenheter från storskalig avfallsförbrän
ning i ickekopplade fluidbäddar en solid 
grund för en snabb industriell utveckling av 
nya ångkrackrar som klarar blandat plast
avfall. Det stöds också av lyckade försök i 
Chalmers experimentanläggning för indu
striella fluidbäddprocesser, där ångkrak
ningstester av polyetenplast i skalan 4,8 
ton per dag  – vilket viktmässigt motsvarar 
250 000 plastbärkassar – har genomförts. 

NÄR MAN STUDERAR hela processen är 
byte av ångkrackrarna nyckeln för en om
ställning av de petrokemiska industrierna i 
Stenungsund, men även andra komplette
ringar kommer att krävas. 

Beräkningar visar att de nödvändiga 
investeringskostnaderna för en omställ
ning är mellan 20 och 35 miljarder kronor. 
Skillnaden i kostnad är till stor del kopplad 
till olika ambitioner för att återvinna kolet 
i ingående plastoch träavfall till ny plast, 
samt om man tillåter emissioner av koldi
oxid till atmosfären eller inte.

Den högsta investeringskostnaden blir 
det om fokus är på 100 procent återvin
ning av kolet i plast och träavfall, samt en 
begränsad andel netto negativa koldioxid
utsläpp till atmosfären. Är fokus istället på 
att maximera de nettonegativa koldioxid
utsläppen hamnar investeringskostnaden 

någonstans i mitten av intervallet.
Ser man till det strategiskt fördelaktiga 

läget som kemiindustrierna i Stenungsund 
har, kopplat till tillgång till djupgående 
hamn, tillgänglig mark, svenska statens 
satsningar på transformativa omställning
ar av basindustrier genom industriklivet, 
samt Sveriges långa tradition att gå före i 
utvecklingen av fluidbäddtekniker för svåra 
råvaror, finns här en fantastisk möjlighet för 
kemiindustrierna i Stenungsund. De kan 
bli världens första plastreturraffinaderi – 
det vill säga en petrokemisk industri för en 
uthållig cirkulär ekonomi.

Henrik Thunman, professor vid avdel
ningen för energi teknik vid Chalmers 
tekniska högskola.

Mer om petro-
kemisk industri 
i en cirkulär 
ekonomi
Forskarnas resultat har pre
senterats i den vetenskap
liga artikeln Circular use of 
plastics-transformation of 
existing petrochemical clus-
ters into thermochemical 
recycling plants with 100% 
plastics recovery, i tidskrif
ten Sustainable Materials 
and Technologies 2019.

Centrum i kemi klustret i 
Stenungsund är Borealis, 
som tillverkar eten som de 
sedan gör polyetenplast av. 
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riksmuseet respektive instituti
onen för arkeologi och antikens 
kultur, vid Stockholms univer
sitet.

– Vi hade två labb som fun
kade identiskt. Det är bättre att 
alla som gör samma sak sitter 

NYA CENTRUM FÖR paleogenetik 
samlar forskare som undersö
ker dna från arkeologiska fynd, 
paleontologiska lämningar eller 
historiska samlingar. Bakom 
finns forskargrupper som fram 
till nu tillhört Natur historiska 

tillsammans, säger Anders 
Götherström, som är professor i 
molekylär arkeologi.

Nu sitter de två forskargrup
perna i ett helts nytt, högrent, 
labb på Stockholms universitet. 
Inne i labbet är det övertryck så 
att inga partiklar kan komma 
in. Forskarna själva använder 
speciella säkerhetsdräkter för 
att inte kontaminera de gamla 
proverna med sitt eget dna.

– Vi extraherar dna ur prover 
som vi hittar i olika forsknings
projekt och förbereder det för 
sekvensering. Själva sekvense
ringen görs på Science for life 
lab, säger Anders Götherström.

Dna:t är oftast hårt nedbrutet 
och man hittar bara korta frag
ment. I slutänden krävs datorer 
för att pussla ihop sekvenserna 
och få ihop delar av eller hela 
genom. 

Anders Götherström håller 
precis på att avsluta det så 
kallade Atlasprojektet. Det går 
ut på att kartlägga generna hos 
tusen förhistoriska människor 
och de mikroorganismer som 
hittas i dem.

– Just nu skriver vi på ett 
manus om folkförflyttningar 
i Sibirien. Jag ska publicera så 
mycket som möjligt innan pro
jektet avslutas, säger han. 

LABBETS SENASTE RAPPORT hand
lar dock om något helt annat: 
en dnaanalys av vad som tro

ligen är det första fyndet av 
en fågel från den senaste 

istiden. Fågeln har be
varats djupt ner i per
mafrosten i Sibirien. 
Dess mitokondriedna 
har sekvenserats och 

fågeln har dessutom 
undersökts med kol14 

analys. Bakom fyndet, som 
har publicerats i tidskriften 
Communications Biology, finns 
Love Dalén, professor i evolu
tionär genetik.

– Våra analyser visar att 
fågeln är en 46 000 år gammal 
berglärka. Dessutom tyder våra 
resultat på att den tillhörde en 
population som senare, vid isti
dens slut, diversifierades till två 
olika underarter av berglärka, 
en i norra Sibirien och en som 
lever på stäppen i Mongoliet.  

Nytt labb  
för gamla  
gener
Experter på analys av  
förhistoriskt dna samlas.

Dna och kol14
analys visar att 
fågeln är en 46 000 
år gammal berg
lärka. 
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17 substanser 
narkotika-
klassas 
Förra året blev 45 nya sub
stanser klassade som nar
kotika i Sverige. Av dessa 
klassades 41 av den svens
ka regeringen och fyra 
internationellt. I januari 
meddelade regeringen att 
ytterligare 17 nya nätdro
ger ska narkotikaklassas. 
I Sverige är inte nya droger 
olagliga förrän de hamnar 
på en lista över narkotika
klassade eller hälsofarliga 
substanser.

Boom för 
kryoelektron-
mikroskopi
Antalet proteinstrukturer 
som bestäms med kryo
elektronmikroskopi ökar 
explosionsartat. I februari 
fick en databas med struk
turer bestämda med tekni
ken det 10 000:e inlägget, 
skriver tidskriften Nature. 
Tekniken bygger på att 
man snabbt fryser ett prov 
i en tunn ishinna, som man 
därefter bombarderar med 
elektroner för att få en bild 
av provet. Röntgenkristal
lografi är dock fortfarande 
fyra gånger vanligare.

Färre kliniska 
prövningar
År 2019 kom det in 267 
ansökningar om att starta 
en klinisk prövning av 
läke medel i Sverige, vilket 
är 15 procent färre än 
föregående år. Det framgår 
av Läkemedelsverkets 
årsredovisning för 2019.

En av de orsaker som 
nämns till minskningen, 
är att sjukvården i Sverige 
saknar resurser för att vara 
med. Att antalet kliniska 
prövningar minskar är 
en trend som ses i hela 
Europa.

Hårt  
nedbrutet 

 Science for life lab 
har en anläggning för 
sekvensering av för

historiskt dna.
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KRöNIKA  Signaler

SVERIGE ÄR ETT jämställt land ur 
många aspekter, men när det 
kommer till toppositioner och 
makt följer vi samma mönster 
som resten av världen. Det 
gäller också i den akademiska 
världen. Det finns få kvinnor 
på höga positioner vid svenska 
universitet och högskolor. Vid 
Chalmers var 2019 endast 18 
procent av professorerna, den 
högsta akademiska tjänsten, 
kvinnor. Detta är lägst bland 
alla universitet och högskolor 
i Sverige. Snittet i landet låg 
samma år på 29 procent. På 
lägre akademiska positioner på 
Chalmers är andelen kvinnor 
runt 30 procent. 

ANDELEN KVINNOR bland 
professorerna har det senaste 
decenniet ökat med cirka en procentenhet 
per år i Sverige. Men att bara passivt vänta 
på en jämställd fördelning duger inte. 
Studier visar att om man inte jobbar aktivt 
för förändring, så stannar utvecklingen då 
man har nått en andel på 25–30 procent 

kvinnor. Att den ökar är strategiskt viktigt 
eftersom vetenskapliga studier visar att en 
bättre könsbalans leder till ökad vetenskap
lig framgång, publikationer med högre 
genom slag och bättre arbetsmiljö, både för 
kvinnor och män. 

Att satsa på förbättrad jämställdhet är 
därför ett sätt för universitetet att nå ökad 
excellens och framgång. 

Förklaringen till dagens situation ligger 
i samhällets normer, som fortfarande utgår 
från att forskaren är en man. Våra fördomar 
är dessutom ofta omedvetna och därför 
svåra att ändra på. Vetenskapliga studier vi
sar att det är tuffare för kvinnor än för män 
att ta sig fram i den akademiska världen. 
Kvinnor bedöms hårdare än män av både 
män och kvinnor, till exempel vid anslags
tilldelning, anställningar och publicering 
i vetenskapliga tidskrifter. Dessutom är ar
betsmiljön på våra universitet ofta grabbig. 
Kvinnor hamnar utanför nätverk och får 
nedsättande kommentarer. För att förändra 
de attityderna måste vi få majoriteten av 
lärare och forskare att inse problematiken 
och av egen vilja förändra sitt beteende. 
Samtidigt måste våra ledare driva och 
prioritera frågan. En hållbar förändring 
kommer att ta tid, men ett första steg är att 
inte bara prata, utan att börja agera.

DET FÖRSÖKER VI nu göra på Chalmers. Sedan 
ett år tillbaka finansierar Chalmersstiftel
sen det tioåriga initiativet Genie, vilket står 
för Gender initiative for excellence, som 
jag leder. Jag har, som de flesta kvinnliga 
forskare, egen erfarenhet av fördomar och 
– avgörande – jag är i dag i en position där 
jag kan och törs agera. Målet med Genie 
är att  öka andelen kvinnor inom fakulte
ten, undanröja strukturella och kulturella 
hinder som hämmar kvinnors karriärer, 
samt skapa en arbetsmiljö som är mångfal
dig, inkluderande och som stödjer excel
lens inom forskning och undervisning. 

Det finns ingen magisk lösning för att nå 
målet, utan vi måste jobba på många olika 
sätt och nivåer. Genie har redan dragit 
igång flera satsningar, till exempel kring 
extern rekrytering av kvinnor och interna 
insatser för att stödja forskares idéer runt 
förbättrad jämställdhet. Men det viktigaste 
är att nå majoriteten och få till en kultur
förändring ute på institutionerna. Här 
kommer Genie att hjälpa varje institution 
med konkreta åtgärder. Institutionernas 
utgångslägen vad gäller ojämställdhet är 
olika, så skräddarsydda lösningar behövs. 

Efter ett år med Genie ser vi att 
medveten heten på Chalmers och tilltron 
till förändring har ökat dramatiskt. Men 
även utan en stor satsning kan ni där ute 
engagera er i frågan, säga ifrån vid orättvi
sor och stötta kvinnliga kollegor. Gör det 
– vi vinner alla på det.

Pernilla Wittung Stafshede är professor 
i biologi och bioteknik vid Chalmers 
tekniska högskola.F
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Fortfarande 
ojämställt  
i akademin
Chalmers har lägst andel kvinnor bland 
professorerna av alla svenska universitet. 
Lärosätet satsar nu på att öka jämställd
heten – och därmed den vetenskapliga kva
litén, skriver PERNILLA WITTUNG STAFSHEDE, 
som är professor 
vid Chalmers.

Läs mer om kvinnor inom  
kemi på nästa sida. �
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Texten baseras 
på boken Women in 

their element: Selected 
women’s contributions to 

the periodic system (World 
Scientific, 2019). Redaktörer är 

Annette Lykknes och Brigitte 
Van Tiggelen och texterna 
har skrivits av en rad olika 

författare.

De 
gjorde

jobbet
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Många kvinnor har  
bidragit till upptäck
ten eller isoleringen  
av nya GRUNDÄMNEN.  
Få har dock erkänts som 
den första upptäckaren. 
Text Annette Lykknes
Illustration Karin Söderquistjobbet
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nder många hundra år har nya grundäm
nen identifierats och deras egenskaper 
klargjorts. De sista 150 åren har den samla
de kunskapen om grundämnena bidragit 
till utvecklingen av ett periodiskt system, 
som blivit ett oumbärligt verktyg för alla 
som ska lära och som ska använda kemin. 
Förra året firades det över hela världen. 

Det är dock lite känt, utanför en grupp 
historiker, om det omfattande arbetet bak
om upptäckten av och renframställning av 
grundämnena, liksom om den kunskap om 
grundämnena som skapades under arbetet 
med detta. När Dmitrij Mendelejev, Lothar 
Meyer och andra på 1860talet försökte 
skapa ett system för grundämnena kände 
man till 63 grundämnen – mot 118 i dag. 
Upptäckten av nya grundämnen ställde 
krav på det periodiska systemet, eftersom 
där inte fanns plats för så många. Det skulle 
visa sig svårt att utveckla systemet så att de 
nya grundämnena på ett naturligt sätt in
tegrerades. Men periodiska systemet höll. 
Atomvikt var tidigare den egenskap som 
användes för att skilja olika grundämnen 
från varandra, men den ökade kunskapen 
om atomen visade att periodiska systemet 
verkligen var uttryck för en naturlag – inte 
bara ett pedagogiskt verktyg baserat på 
kemiska iakttagelser. I alla dessa stadier av 
det periodiska systemets historia medver
kar kvinnor.

I den nyligen utgivna boken Women in 
their element: Selected women’s contribu
tion to the periodic system (World Scientific, 
2019) berättas om hur kvinnliga tekniker, 
assistenter, aktivister, professorer, läkare 
och forskare i olika stadier av sina karriärer 
deltog i arbetet med att placera grundäm
nena på rätt plats i det periodiska syste
met, att upptäcka nya grundämnen eller 

holms högskola. Inspirerad av sin far, som 
bidragit till upptäckterna av holmium och 
thulium i mineraler från Ytterbygruvan, 
och som studerat de sällsynta jordarts
metallernas kemi, inledde hon forskning 
kring ytterbium, vilken publicerades 1901. 
Syftet var att utöka kunskaperna om vissa 
jordartsmetaller och att undersöka förhål
landet mellan dem. Mycket var fortfarande 
oklart inom denna grupp, och även Men
delejev hade mellan 1869 och 1871 försökt 
placera dem i det periodiska systemet, men 
utan att lyckas. Jordartsmetallerna var 
extremt svåra att skilja från varandra, men 
Astrid Cleve lyckades framställa vad hon 
ansåg vara rent ytterbium. Emellertid visa
de det sig, som för många andra jordarts
metaller, att det man ursprungligen trodde 
var ett grundämne, bestod av flera. I det 
ytterbium hon hade undersökt blev i stället 
två nya grundämnen identifierade, vilka 
fick namnen lutetium och neoytterbium, 
det sista senare ändrat till ytterbium.

ÄVEN PLATINAMETALLERNA var svåra att 
placera i det periodiska systemet, eftersom 
flera av dem inbördes hade lika eller nästan 
lika atomvikt och mycket likartade kemiska 
egenskaper. Dmitrij Mendelejev trodde att 
mer exakta atomviktsbestämningar skulle 
ge bättre svar, men för det krävdes rena 
prover av metallerna. Den ryska kemisten 
Julia Lermontova kom 1896 till Heidelberg 
för att studera för Robert Bunsen. Troligen 

mötte hon där Dmitrij Mendelejev som ofta 
kom till Heidelberg. I alla fall vet vi att hon 
tidigt på 1870talet tog itu med problemet 
att skilja de olika platinametallerna åt och 
att hon diskuterade problemen med Men
delejev. Av ett opublicerat manuskript i 
Mendelejevarkivet i S:t Petersburg framgår 
det att Julia Lermontova lyckades separera 
platinametallerna från varandra i två olika 
mineralprover – första steget i riktning mot 
en bättre atomviktsbestämning. Hennes 
separationsmetoder överensstämmer i 
stort med de metoder som används i dag. 
År 1874 blev hon den andra kvinnan i värl
den att få en doktorsgrad i kemi.

Ungefär samtidigt analyserade Ellen 
Swallow Richards från Massachusetts 
prover av mineralet samarskit. Hon var den 
första kvinnliga studenten vid MIT, och fick 
tidigt erfarenhet av att analysera minera

isotoper av grundämnen eller med att öka 
förståelsen av atomens struktur. De skapa
de också och delade med sig av ny kunskap 
om grundämnen till vetenskapssamhället 
och allmänheten.

UNDER HELA 1800-TALET och första 
tredje delen av 1900talet vilade kemiskt 
arbete på traditionellt analytiskt labora
tionsarbete. I de skandinaviska länderna, 
där gruvdrift var en viktig industri, fanns 
en månghundraårig tradition av kemisk 
analys. När mineraler analyserades blev 
nya grundämnen identifierade och deras 
egenskaper beskrivna. Några grundämnen, 
bland annat kobolt och nickel, upptäck
tes i anknytning till Bergskollegium, som 
Uppsala forskaren Hjalmar Fors har beskri
vit som den viktigaste vetenskapliga miljön 
i Sverige under första halvan av 1700talet. 
På 1800talet fann man flera grundämnen 
i malmer från Ytterbygruvan, bland annat 
yttrium, ytterbium, terbium och erbium, 
alla uppkallade efter orten. När de nya 
grund ämnena isolerats bestämdes deras 
atomvikt, och deras status som grundämne 
bekräftades eller motbevisades. Att be
stämma atomvikt var ett noggrant arbete, 
där ett grundämnes atomvikt genom 
gravimetrisk analys bestämdes relativt ett 
annat ämne, ursprungligen gentemot väte 
= 1 eller syre = 100.

PÅ 1800-TALET UTFÖRDES  mycket kemiskt 
arbete i hemmet, i nära anknyt
ning till och många gånger till 
och med i köket. Ofta deltog 
de kvinnliga medarbetarna, 
inte bara i traditionellt köks
arbete, utan också i det kemiska 
laboratoriearbetet. Som idé och 
lärdomshistorikern Anders 
Lundgren har påpekat, använ
des ofta samma utrustning i köket och på 
laboratoriet, som till exempel mortlar och 
pistiller för malning, samt ugnar för sand
bad. Likheterna i utrustning och procedu
rer har medfört att köket ofta använts som 
metafor för laboratoriet – och laboratorie
arbete kom därför att ligga närmare till 
hands för kvinnor. Sara Pohl, som var Carl 
Wilhelm Scheeles hushållerska, och Anna 
Sundström, som arbetade hos Berzelius, 
är två exempel på kvinnor som bidragit till 
kända kemisters analytiska arbete. 

Astrid Cleve, dotter till kemiprofessorn 
Per Cleve, arbetade i slutet av 1800talet 
tillsammans med sin far med kemiskt 
analysarbete i deras hem. Hon studerade 
kemi och botanik och var 1898 den första 
kvinnan i Sverige som disputerade i ett 
naturvetenskapligt ämne. Hon fick tidigt 
anställning som amanuens vid Stock

   ”Women in their element 
        nämner åtta kvinnliga 
upptäckare av grundämnen”
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ler som tidigare aldrig blivit 
undersökta. År 1875 publicerade 
hon uppgifter om att hon funnit 
en ”olöslig fällning”, efter en 
samarskitanalys, och menade 
att den skulle kunna innehålla 
oidentifierade grundämnen. 
Ungefär tio år senare identifie
rades den som grundämnena 
samarium och gadolinium.

OM MAN SER på översikter 
som Wikipedias Timeline of 
chemical element discoveries, 
finner man väldigt få kvinnor 
bland de som räknas som den 
förste som observerat eller 
isolerat nya grundämnen. Ellen 
Shallow Richards arbete är ett, 
av många, exempel på en tidig 
beskrivning av en substans 
som inte nått statistiken, men 
som ändå har skapat en viktig 
grund för vår kunskap om 
grundämnena samarium och 
gadolinium, deras kemiska 
reaktioner och deras egen
skaper. Men kvinnor har inte 
bara bidragit i den tidiga fasen 
av grundämnes upptäckterna. 
Boken Women in their element 
nämner åtta kvinnliga upp
täckare av grundämnen. Därtill 
kommer kvinnor som, liksom 
Richards, beskrev substanser 
som senare blev kända som 
grundämnen.

Upptäckten av radioaktivi
tet skulle få stor betydelse för kvinnors 
möjlighet att bedriva naturvetenskaplig 
forskning. Det nya forskningsområdet som 
uppstod runt förra sekelskiftet lockade 
ovanligt många kvinnliga forskare. I dessa 
forskningsmiljöer fick kvinnorna möjlig
heter att utveckla sitt vetenskapliga arbete. 
Den mest kända kvinnan här är förstås 
Marie Curie, som tillsammans med maken 
Pierre upptäckte de radioaktiva grundäm
nena polonium och radium, och därmed 
grundlade en helt ny vetenskap. Grundäm
net protactinium upptäcktes också i sam
band med forskning kring radioaktivitet, 
denna gång 1918 i Berlin, av Lise Meitner 
och Otto Hahn.

ÄVEN FÖR DESSA forskare var det analy
tiskt kemiska laboratoriearbetet centralt. 
Det krävde till exempel ett enormt arbete 
för att separera en tillräcklig mängd radi
um för att kunna bestämma dess atom
vikt. Paret Curie och deras medarbetare 
använde nästan fyra år till att arbeta sig 
igenom flera ton uranmineral och för att F
O

T
O

: 
S

C
IE

N
C

E
 H

IS
T

O
R

Y
 I

N
S

T
IT

U
T

E
, 

P
H

IL
A

D
E

L
P

H
IA

genomföra tusentals spädningar, fällning
ar eller kristallisationer och filtreringar, 
bara för att få fram 0,1 gram radiumklorid. 
Också Meitner och Hahn använde fem år 
av kemiska analyser för att komma fram till 
actiniums modersubstans, alltså protacti
nium. År 1939, några år efter Marie Curies 
död, upptäckte teknikern Marguerite 
Perey vid Curielaboratoriet grundämnet 
francium, då hon arbetade med actini
umserien. Upptäckten öppnade  möjlighe
ten till en vetenskaplig karriär för henne, 
först en doktorsgrad, senare en professur i 
kärnkemi.

Inom forskningen kring radioaktivitet 
bidrog kvinnorna till att etablera isotop
begreppet och till dess förståelse. Stefanie 
Horovitz arbetade vid Radiuminstitutet i 
Wien, när hon 1914–15 tillsammans med sin 
handledare Otto Höningschmid fann olika 
isotoper av bly. Detta var det första defini
tiva experimentella beviset på att isotoper 
existerade, ett drygt år efter att Frederick 
Soddy hade introducerat isotopbegreppet, 
som för övrigt fått sitt namn på förslag av 

Wilson College 
Chemistry Club 
På bilden, som pryder omslaget till 
Women in their element: Selected 
women’s contributions to the periodic 
system (World Scientific, 2019), 
syns nio medlemmar i kemiklubben 
vid Wilson College i Chambersburg, 
Pennsylvania, samlade runt ett 
bord för att göra ett experiment. 
Studenten Betty J. Fast häller en 
okänd vätska i små bägare. 
 Fotografiet publicerades i collegets 
årsbok 1937, men kan ha tagits ett 
eller två år tidigare. Enligt collegets 
alumni register är kvinnorna på 
foto grafiet från vänster till höger: 
Elizabeth Buckley, examensår 1937, 
dr. Joan HumphreyLong, examen 
1938, Peggy Walker, exa men 1937, 
Zeuter (mer informa tion finns inte), 
Barbara L. Bittner, examen 1938, 
Raquelita Wistar, examen 1936, samt 
Sarah Ebersol, Betty R. Baumgartner 
och Betty J. Fast, examen 1937.

Mer kemihistoria 
på sidan 34. �
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läkaren Margaret Todd (”isotop”, grekiska 
för ”samma plats”, alltså samma plats i det 
periodiska systemet). Den norska radioke
misten Ellen Gleditsch visade att andelen 
av olika isotoper av samma grundämne i 
naturen var konstant, med undantag för de 
som uppstått genom radioaktivt sönderfall.

UR DEN TIDIGA forskningen kring radio
aktivitet uppstod så småningom kärnkemi 

och kärnfysik, vilket öppnade helt nya möj
ligheter vad gäller grundämnesupptäckter. 
Efter att James Chadwick 1932 hade upp
täckt neutronen, och Irène och Frédéric Jo
liotCurie två år senare visat på möjligheten 
att genomföra konstgjorda kärnreaktioner, 
följde många försök med att bombardera 
atomkärnor med partiklar av olika slag. 
En forskargrupp i Rom menade till och 
med att man den vägen hade framställt det 

grundämnet barium som hade bildats, alltså 
inte det tunga nr 93. Utredningar som gjorts 
av Lise Meitner gav de bevis de behövde för 
att gå ut med de revolutionerande resul
taten. De publi cerade sina resultat var för 
sig – Meitner hade judisk bakgrund och var 
politiskt omöjlig att publicera tillsammans 
med. Hon befann sig dessutom i Sverige un
der sitt arbete med fission – och bara Hahn 
fick 1944 Nobelpriset för den upptäckten.

I dag arbetar flera kvinnor med framställ
ning av nya supertunga grundämnen, bland 
annat Dawn Shaughnessy vid Livermore 
National Laboratory i Kalifornien. På 
1980talet blev Darleane Hoffman i Berkeley 
den första kvinnliga ledaren för en forsk
ningsgrupp som arbetade med supertunga 
grundämnen. Kvinnor har gett många bi
drag till vår kunskap om grundämnena och 
om atomen, som i dag utgör grunden för det 
periodiska systemet som system.

Annette Lykknes är vetenskapshisto
riker och professor i kemididaktik vid 
Institutt for lærerutdanning, NTNU:Nor
ges teknisknaturvitenskapelige univer
sitet, Trondheim. Texten är översatt till 
svenska av Anders Lundgren. 

 ”Bara Otto Hahn 
         fick Nobelpriset 

             för upptäckten”

Ofta användes  
samma utrustning 
på labbet och i 
köket. Carl Wilhelm 
Scheeles och Jacob 
Berzelius hushåller
skor arbetade även i 
labbet.

första transurana grundämnet, nr 93. Den 
tyska kemisten Ida Noddack, som tillsam
mans med maken Walter och kollegan Otto 
Berg hade upptäckt grundämnet rhenium 
1925, kritiserade Romgruppens arbete. Vid 
den här tiden kunde man hitta grundämne 
93 under mangan i det periodiska systemet, 
liksom rhenium, och Ida Noddack använde 
sin expertkunskap om mangangruppens 
grundämnen för att kommentera resulta

ten. År 1934 lanserade hon den 
uppseendeväckande idén att 
forskarna i Rom möjligtvis hade 
splittrat urankärnan i stället för 
att ha tillverkat nya grundäm
nen. Idén tillbakavisades bryskt. 
Den var för radikal, och eftersom 
atomkemi inte var Ida Noddacks 

egentliga område, vidareutvecklade hon 
inte idén. 

DET BLEV I STÄLLET en annan kvinna, Lise 
Meitner, som lite mer än fyra år senare 
tillsammans med Otto Frisch skulle klar
lägga den teoretiska grunden för kärnfis
sion. Otto Hahn och medarbetaren Fritz 
Strassman gjorde om Romgruppens försök 
och fann indikationer på att det var det lätta 
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Intro

Laboration pågår
Studenterna duvas  
i filtrering,  
koldioxidabsorbtion,
och flödesmätning,
med mera.  



Intro

Kemisk Tidskrift   21

på
landet

Labbet

Text och bild: Per Westergård

I en BONDGÅRD I GNARP 
får kemistudenter från 
stora delar av Sverige 
sin utbildning i kemisk 

apparatteknik.

Höga hyror gör 
att universiteten 
inte har råd att 
ge den skrymmande 
undervisningen på 

hemmaplan.
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inom kemi och processindustrin. 
Gården ägs av Janne Vedin, och den 

utrustning som fyller ladugården fanns 
tidigare på KTH, Uppsala universitet och 
på Mittuniversitetet. 

– Jag arbetade i många år som lärare i 
kemisk apparatteknik på KTH. Där fanns 
länge en ordentlig apparathall, fylld med 
alla de apparater som kemistudenter be
höver lära sig att använda för att klara sina 
framtida jobb. Men hyran för lokalen var 
på en och halv miljon per år, och det var en 
kostnad som KTH:s ledning inte ansåg sig 
kunna bära. Därför avvecklades verksam
heten, berättar han.

KTH försökte först få andra lärosäten att 
ta över utrustningen men ingen nappade. 
Snarare tvärtom – de ville själva bli av med 
den skrymmande apparatundervisningen. 

et här är ett reportage med två sidor. En 
sida är glad och trevlig, med en enskild per
sons drivkraft och engagemang i centrum. 
En annan är betydligt mer besvärande: 
Flera av landets ledande lärosäten har inte 
råd att ge sina studenter all den undervis
ning de behöver i egna lokaler. Mer om det 
senare.

Vi börjar i det positiva, i en gammal 
bondgård i byn Byn strax utanför Gnarp i 
norra Hälsingland. Dit kommer studenter 
från KTH, Uppsala universitet, Mittuni
versitetet samt från Yrkeshögskolan för att 
lära sig mer om alla de kemiska apparater 
som de annars bara möter i läroböcker. I 
en ladugård där det tidigare stod hästar 
och kor får de handfast bekanta sig med 
filterpressar, värmeväxlare, omrörare och 
mängder av andra apparater som används D

Studenter från Uppsala 
universitet testar hur olika 

vätskor blandas i omröraren. 



Därför fick Janne Vedin köpa rubb och 
stubb till skrotvärde. 

– Jag körde utrustning från flera av 
lärosätena till min gård i Gnarp. Sedan 2002 
har jag haft kurser här och genom åren har 
mängder av kemistudenter fått sin under
visning i apparatteknik hos mig. 

Gården fungerar numera både som 
fritidshus för familjen Vedin och som ett 
viktigt utbildningscentrum för kemistu
denter. För Janne är det dessutom mer än 
så – det var här han en gång i tiden tog sina 
första stapplande steg.

– När jag var ett år blev min mamma sjuk 
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och då tog farmors fyra ogifta systrar, som 
då bodde här på gården, hand om mig. Och 
här blev jag kvar.  

En något udda uppväxt kan tyckas, men 
själv menar han att han hade det bra och 
att livet ofta var spännande. 

– På somrarna bodde vi i ett torp i skogen 
och där fick jag bland annat vara med och 
göra ost och smör. Till vår hjälp hade vi en 
separator, och den har fortfarande en viktig 
roll när jag lär ut kemitekniska principer.  

KEMISK TIDSKRIFT BESÖKER Janne Vedin sam
tidigt som 20 studenter som går tredje året 

Janne Vedin har samlat 
materiel från flera 
lärosäten och kan 

bygga ihop utrustning 
efter behov. 

Studenterna får ökad 
förståelse för det de 
räknar teoretiskt på 
när de får se och ta 
på fysiska apparater.

på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik 
på Uppsala universitet. De är här för att få 
en tvådagars duvning i hur man filtrerar 
vätskor, absorberar koldioxid från luft till 
vatten, gör flödesmätning med hjälp av 
strypflänsar, konstruerar en pumpkurva 
för en centrifugalpump och mycket annat. 

Tempot är högt. På kort tid ska de hinna 
med ett antal olika moment. Det ska få 
kläm på vad som händer när de vrider på 
olika kranar, hur man bäst blandar vätskor 
med olika densitet och bokstavligen upp
täcka att en filterpress som inte är tät gör 
en blöt.

– Många av de studenter som kom
mer hit har massor av teoretisk kunskap 
men få av dem har sett den här typen av 
apparater i verkligheten. Det betyder att 
många av dem har svårt att begripa vad de 
simuleringar de gör under de mer teore
tiska lektionerna betyder i praktiken. Och 
omvänt – genom att se och ta på fysiska 
apparater kan de få en ökad förståelse för 
det de annars läser om eller räknar på, 
säger Janne Vedin.

Nedmonteringen av ämnet kemisk 
apparat teknik gäller inte bara utrust
ningen. Uppsala universitet har numera 
inte heller någon lärare för de teoretiska 
kursmomenten. Därför har Janne Vedin 
fått hoppa in även där, och för varje grupp 
har han först 58 timmar teori i Uppsala och 
sedan två dagars praktik hemma på gården.
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Det är tydligt att studenterna lever upp 
när de får gå i närkamp med alla apparater. 
Kanske mest av allt i det gamla stallet där 
de med hjälp av en ramfilterpress ska rena 
vatten från talk. Här gäller det att först 
räkna ut hur vattnet ska flöda, senare förstå 
hur pressen ska monteras och därefter se 
till att pressen blir så tät att inte vattnet 
sprutar ut över allt och alla. I slutänden ska 
allt redovisas och godkännas innan de kan 
bocka av kursmomentet. 

– Hemma i Uppsala har vi bara gjort 
några mindre labbar, men aldrig använt 
apparater i den här storleken. Därför är 
det kul att testa och se vad som händer när 
man ändrar flöden eller tryck, och det är 
en kunskap som förmodligen kommer att 
vara värdefull när vi fortsätter med vår i 
övrigt väldigt teoretiska utbildning, säger 
Raminta Avelyté, samtidigt som hon fyller 
ytterligare en hink med det renade vatten 
som kommer från filterpressen. 

Lite lugnare är det på stationen ”Om
rörning” där studenterna ska få olika 
vätskor att blandas. Till sin hjälp har de en 
cylinderformad centrifug fylld med vatten 
och indianpärlor med olika densitet. När 

Janne Vedin kallat in två hjälplärare från 
Uppsala. Det är Ville Nyström och Tim Me
lin som så sent som för två år sedan själva 
var på gården som studenter. 

– När jag tittar tillbaka på vad jag lärde 
mig här är det tydligt att de praktiska 
momenten bidrog till att det senare blev 

lättare att förstå mig på de teoretiska mo
menten under utbildningen. Även i dag när 
jag doktorerar om litiumjonbatterier har jag 
nytta av det jag lärde mig här, säger Ville 
Nyström. 

Att undervisningen sker i Gnarp är ingen 
större nackdel, menar flera av studenterna. 
De gillar att kursen blir till en happening 
med övernattning på vandrarhem och tid 
att umgås bortom storstadens alla måsten. 

de sätter igång omröraren blir det tydligt 
att enbart en vispande propeller inte räcker 
för att klara uppgiften. Allt som händer är 
att de tyngre pärlorna blir kvar på botten 
medan de lättare snurrar runt vid ytan. För 
att få de lättare pärlorna att blanda sig med 
de tyngre tipsar Janne om att de ska prova 
att sänka ner bafflar på insidan 
av cylindern. Plötsligt fungerar 
allt bättre, men Janne nöjer sig 
inte med att studenterna kan se 
resultatet. De måste även mate
matiskt räkna fram den lägsta 
effekt de kan använda för att 
få jobbet gjort. En industrinära 
uppgift eftersom frågan där ofta 
inte är hur något ska göras, utan 
mer hur det kan ske på det ekonomiskt 
bästa sättet.

– Tidigare har jag läst om vad som ska 
händer, men nu förstår jag på riktigt, säger 
Julia Sundmark, när hon ser hur pärlorna 
på ett önskvärt kaosartat sätt snurrar runt i 
centrifugen.

FÖR ATT STUDENTERNA ska få ut så mycket 
som möjligt av de två dagarna i Gnarp har 

          ”Svensk kemisk industri
    borde inse faran med vad 
                   detta innebär”

När KTH inte fick plats 
med skrymmande 
apparater köpte Janne 
Vedin utrustningen 
och körde den till sin 
gård i Gnarp.
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Så långt allt gott. Men som sagt finns det 
en annan vinkel på denna berättelse, och 
det är om det är rätt och rimligt att stora 
svenska lärosäten inte har råd att ge sina 
studenter viktiga delar av utbildningen i 
egna lokaler. 

Om man vill kan man uttrycka det 
brutalt: I dag står och faller kursmomentet 
kemisk apparatteknik på ledande lärosäten 
och en yrkeshögskola helt på att Janne Ve
din orkar och vill fortsätta med sin gärning. 

– Frågan är relevant. Jag fyller 70 år 
snart och den dagen när jag inte orkar 
längre kommer närmare. Där är jag inte än, 
det här är kul. Men när det händer finns 

ändå utrustningen och lokalerna kvar, och 
förhoppningsvis kan jag då hyra ut allt till 
någon som är villig att fortsätta där jag 
slutar. 

DANIEL BRANDELL, PROFESSOR och forsk
ningsledare vid institutionen för kemi 
vid Uppsala universitet, är mer oroad för 
framtiden. 

– Studenterna får en mycket bra under
visning i Gnarp, men det är ett svaghets
tecken att stora lärosäten inte kan ordna 
den här typen av laborativ undervisning 
själva. Vi utsätter både oss själva som 
utbildningsansvariga och studenterna för 

en betydande risk när vi överlåter till en 
privat person att ta ansvar för den process
tekniska undervisningen, säger han. 

Att Uppsala universitet, KTH och Mitt
universitetet inte länge erbjuder laboratio
ner i kemisk apparatteknik i de egna loka
lerna är en konsekvens av att Akademiska 
hus, som är äger och förvaltar de svenska 
lärosätenas fastigheter, tar ut marknadshy
ror för alla lokaler som lärosätena nyttjar. 

– För oss i Uppsala skulle hyreskostna
den för enbart det här kursmomentet upp
gå till drygt en miljon kronor varje år. Men 
det är inte bara kemiteknisk undervisning 
som drabbas – all skrymmande verksamhet 
har blivit dyr att bedriva. 

Även om Daniel Brandell är kritisk mot 
marknadshyror förstår han grundtanken: 
Ingen ska använda mer lokalyta än nöd
vändigt. Problemet är bara att principen 
leder till att flera av landets lärosäten inte 
har råd att ge studenterna den undervis
ning som borde ingå i deras utbildning. När 
det behöver sparas och prioriteras blir det 
med rådande ekonomisk modell den här 
verksamheten som får stryka på foten.  

Om inte ni har råd med undervisning i 
egna lokaler är det då inte en bra lösning 
att bussa studenter till Gnarp?

– Janne gör en fantastisk insats. Utan 
honom hade våra studenter inte fått den 
undervisning de behöver. Problemet är att 
systemet är sårbart. Om han bryter benet 
står vi där utan fungerande alternativ. 

För Daniel Brandell, som besöker många 
lärosäten runt om i världen, finns det ytter
ligare ett besvärande faktum. Det är att 
han tycker att det är pinsamt att berätta för 
kolleger i andra länder att hans universitet 
inte har råd med nödvändiga lokaler.

– Marknadshyror är ett hitte påsystem 
som gör att de pengar vi får från staten för 
att bedriva undervisning via ett statligt 
bolag går tillbaka till staten. Det leder till 
att undervisningsformer som kräver stora 
lokal ytor kommer i kläm. Detta drabbar i 
stor utsträckning de laborativa ämnena – 
och kanske framför allt processkemin.

Enligt Daniel Brandell har nästan alla 
universitet och högskolor som han har be
sökt, oavsett om det är i ett rikt eller fattigt 
land, både den utrustning som behövs och 
de lokaler som krävs för att bedriva under
visning i kemisk apparatteknik.

– Tyvärr är kemi ett så litet ämne i Sveri
ge att vi har svårt att göra oss hörda. Svensk 
kemisk industri borde dock inse faran med 
vad detta innebär för deras framtida arbets
kraft, säger han. 

Per Westergård är frilansjournalist och 
fotograf.

Ramfilter
pressen står  

i det gamla
 stallet.
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project är målet att kartlägga arvsmassan 
för över en miljon olika arter. Arbetet ska 
resultera i en öppen resurs för forskare 
världen över, som kan använda den för att 
öka kunskaperna om hur arter anpassar sig 
till omgivningen, som till ett föränderligt 
klimat. Sverige är med även här. 

Det är dock inte bara i storskaliga inter
nationella projekt som hela arvsmassor 

sekvenseras. Sekvensering ökar 
kraftigt både inom forskning

en och inom sjukvården i 
Sverige. 

SEDAN 2008 HAR 
Sverige byggt upp en 
så kallad nationell 
bioinformatikinfra
struktur, för att hantera 
och analysera de stora 

mängder data som gene
reras i sådana undersök

ningar.
Nationell bioinformatikin

frastruktur Sverige (NBIS) finns 
vid sex universitet i Sverige och stöd

jer forskare i projekt samt tillhanda håller 
analysverktyg, databaser och avancerad 
utbildning för forskare i hela landet som 
behöver stöd inom bioinformatik. Målet 
är att göra bioinformatik lättillgängligt för 
forskare så att de kan bedriva internatio
nellt slagkraftig forskning. 

Bioinformatik kan enkelt förklaras som 
analyser av biologiska eller medicinska 
data, ofta storskaligt utförda på datorklus
ter i en programmeringsliknande miljö. 

Ett exempel är sekvensering av hela 
genom. Resultatet ger en massa korta 
gensekvenser som måste pusslas ihop. 
Sekvenserna ska sedan tolkas. Var finns 
generna? Vilka delar kodar för proteiner 
och vilka proteiner kodar de för?

NBIS har en grupp som är specialinriktad 
på att pussla ihop kompletta genomsekven
ser för organismer, ta reda på vilka gener 
som finns i genomet och hur de är upp
byggda. För dessa analyser behövs speciella 
verktyg och analysmetoder. En del är så 
specialiserade att medlemmarna inom den 
europeiska infrastrukturen Elixir byggt 
upp internationella nätverk för kompetens
spridning.

Ungefär hälften av NBIS:s resurser an
vänds till att ge avancerad bioinformatik
support i olika forskningsprojekt. Att 
analysera stora mängder data från mo
derna och snabba instrument kräver ofta 
specialiserad expertis som inte finns i alla 
forskargrupper. En expert som har denna 
kompetens kan hjälpa forskargruppen 
med avancerade analyser. Den vanligaste 
typen av data är just sekvensdata från 

uropean 1+ million genomes initiative är ett 
europeiskt projekt som drog igång för snart 
två år sedan. Målet är att inom Europa ha 
kartlagt en miljon människors hela arvs
massor – genom – fram till 2022. I dagsläget 
är 22 länder, inklusive Sverige, med. Syftet 
är bättre forskning om och behandling av 
sällsynta sjukdomar – som kan orsakas av 
en enda gen – och cancer. 

Sådana storskaliga genkartläggningar 
genererar mängder med data och ökar ef
terfrågan på teknik som kan hantera dessa. 
Det finns dessutom fler stora satsningar. 
I det globala samarbetet Earth biogenome 

Storskaliga kartläggningar  
av gener och proteiner ökar  
exponentiellt. NATIONELL
BIOINFORMATIKINFRASTRUKTUR 
hjälper forskare i Sverige  
att analysera de stora  
datamängder som genereras.
Text Bengt Persson

E

Pusslar 
med 
stor-
skaliga
biodata



dna och rnaanalyser, men NBIS analyse
rar även data från storskaliga protein och 
metabolit analyser och utför biostatistiska 
analyser. Infrastrukturen har också kom
petens inom integrativ bioinformatik, där 

data från storskaliga undersökningar inom 
många olika områden analyseras tillsam
mans. Så kallade singlecellanalyser och 
analys av gammalt dna från till exempel 
fornlämningar är områden som växer.

ETT VANLIGT UPPDRAG  är att kartlägga och 
jämföra hur gener uttrycks i olika vävna
der, tidpunkter, eller, som ofta är fallet 
i dag, mellan individuella celler. Det kan 
handla om att identifiera olika cellpopula
tioner i en cancertumör, hur en viss celltyp 
reagerar på en nyutvecklad medicin. Det 
kan också vara ren grundforskning för att 
ta reda på till exempel vilka enzymer som 
är aktiva vid bakteriell nedbrytning av 
kompost. Genuttryck ger en fingervisning 
om vad en cell eller en vävnad gör vid ett 
specifikt tillfälle och är ett kraftfullt verktyg 
för att jämföra olika tillstånd, och kan på 
så sätt ge kunskap om vilka gener som är 
viktiga för fenomenet man studerar.

Det näst största området gäller att utveck
la och tillhandahålla verktyg och databaser. 
Det omfattar dels att tillgängliggöra existe
rande metoder, dels att hjälpa forskare med 
systemutveckling för nya metoder. NBIS:s 
experter bidrar med specialkunskap för att 
optimera beräkningar och lagringsbehov 
och hjälper också användare med att publi
cera sina data i internationella databaser.

Det tredje verksamhetsområdet gäller 
att hjälpa användare att tillägna sig de 
nya bioinformatikmetoderna. NBIS satsar 
närmare 20 procent av resurserna på avan
cerade kurser, främst för doktorander och 
postdoktorer, men även kurser för forskar
gruppledare. Förra året var det över 600 
personer som deltog i någon av kurserna, 
som hålls över hela landet. Långsiktigt är 
det viktigt med en nationell kompetens
uppbyggnad i bioinformatik. Vissa kurser, 
framför allt inom specialiserade områden, 
ges tillsammans med andra europeiska 
Elixirnoder och riktar sig till internationel
la användare. 

Bioinformatik är en internationell verk
samhet – data är av samma typ över hela 
jordklotet. Det är därför naturligt att samIL
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          ”Ett vanligt uppdrag är  
att jämföra hur gener  
          uttrycks i olika vävnader”

Kartlägger en 
miljon arter
För snart två år sedan drog det 
europeiska jätteprojektet Euro-
pean 1+ million genomes initia-
tive igång. Målet är att fram till 
2022 ha sekvenserat en miljon 
européers hela genuppsättning. 
22 länder är med, inklusive 
Sverige.

Syftet är att hitta nya sätt 
att behandla cancer eller säll
synta sjukdomar som kan bero 
på en enda gen. Det är tillgång
en till genetiska data från fler 
människor än de som finns i 
det egna landet som ska hjälpa 
forskare att hitta nya lösningar. 
Längre fram kan det handla om 
att ta fram nya behandlingar 
också för vanliga, komplexa, 
sjukdomar. 

Många av länderna som är med 
i jätteprojektet driver ett eget 
nationellt projekt och en natio
nell databas.

Projektet har hittills fokuserat 
på juridiska och etiska aspekter, 
teknik för säker datalagring och 
dataöverföring, och på hur data 
ska användas praktiskt. Nio 
arbetsgrupper i Europa tittar på 
olika delar. Den nationella bioin
formatikinfrastrukturen sätter 

upp de databaser i Sverige där 
data ska lagras med internatio
nell standard. Den ser också till 
att det finns beräkningskraft för 
kryptering och accesskontroll 
till systemet samt att systemet 
hanteras och görs säkert. Den 
europeiska forskningsinfra
strukturen Elixir knyter ihop 
data från alla länder. 

Sverige är sedan slutet av 
förra året med i ytterligare en 
stor kartläggning. Målet är att 
kartlägga arvsmassan för över 
en miljon olika arter, djur och 
växter.

Projektet heter Earth bio-
genome project och drivs i ett 
globalt samarbete. Sverige 
bidrar – via Science for life 
laboratory – med utrustning 
och kompetens för att analy
sera arvsmassor, samt med ett 
antal forskargrupper. Svenska 
forskare ligger i fronten inom 
detta område och har redan 
tidigare kartlagt genomet hos 
bland annat asp, gran, fjällräv 
och omkring 200 andra arter. 
Arbetet ska öka kunskaperna 
om hur arter anpassar sig till 
omgivningen och till förändring
ar, som till ett varmare klimat. 
De tidigare genkartläggningarna 
har gett stora kunskaper om hur 
arter formas och anpassar sig 
till omgivningen. 

Storskaliga  
genkartläggningar
ger mängder av 
data som måste 
analyseras. 
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verka med andra länder. Inom Europa finns 
Elixir, som sedan 2013 binder samman de 
nationella bioinformatikverksamheterna 
och bioinformatikinstitutet EMBLEBI 
i Hinxton, Storbritannien. Genom att 
sam verka internationellt kan de natio
nella verksamheterna tillsammans skapa 
standarder och interoperabilitet, effektivi
sera utveckling av nya analysverktyg samt 
förbättra tillgängliggörandet av biologiska 
data.

Användarna betalar avgifter för bioinfor
matiksupport. De är subventionerade för 
akademiska användare. Genom ett generöst 
bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stif
telse kan ett antal projekt få gratis support 
efter en vetenskaplig granskning. NBIS har 
tre sådana ansökningsomgångar per år. För 
att underlätta för användarna har NBIS ock
så ”dropin”sessioner varje vecka på de sex 
orter där infrastrukturen finns, så att frågor 
kan diskuteras direkt med experter. 

Bengt Persson är professor i bio
informatik vid Uppsala universitet och 
föreståndare för NBIS i Sverige. IL

L
U

S
T

R
A

T
IO

N
: 

IS
T

O
C

K
P

H
O

T
O

Stöd för forskare 
i hela landet
NBIS, Nationell bioinformatik 
infrastruktur Sverige, är en 
nationell forskningsinfrastruktur 
som finns på sex universitet 
i Sverige, i Umeå, Uppsala, 
Stockholm, Linköping, 
Göteborg och Lund. Uppsala 
universitet är värduniversitet. 
Verksamheten finansieras av 
Vetenskapsrådet, Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse, Science 
for life laboratory, universiteten, 
internationella organisationer 
(Nordforsk/NeIC, EU) samt av 
användaravgifter. 

NBIS skapades år 2008 i 
pilot form med stöd från Veten
skapsrådet för att år 2010 bli 

�

permanent. År 2016 inkludera
des bioinformatikplattformen 
vid Science for life laboratory 
och bioinformatiksatsningen 
Wabi, som har stöd från Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse. 
Därmed finns nu i Sverige en ge
mensam nationell bioinformatik
infrastruktur med närmare 90 
medarbetare över hela landet. 
NBIS har över 250 användare per 
år, främst från akademin men 
även från företag och sjukvård.

NBIS är den svenska noden i 
den europeiska infrastrukturen 
Elixir, där 21 länder är medlem
mar. Fler förväntas ansluta sig 
de närmaste åren.

Mera information om verksam
heten och hur man söker support 
finns på webbplatsen nbis.se
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Karriär  NYTT OM FOLK

Nya upp- 
drag och  
utmärkelser

Magnus Heimburg blir i 
augusti ny vd för Preem. 
Han är i dag finanschef 
på Perstorp. Preems 
nuvarande vd Petter 
Holland går i pension 
och kommer att ingå i 
Preems styrelse.

JanOlof Jacke, vd för 
Svenskt Näringsliv och 
tidigare Sverigechef 
för Astra Zeneca, är ny 
leda mot i IVA:s avdel
ning för Företagande 
och ledarskap. 

Francois Martelet blir 
ny vd för läkemedels
företaget Oasmia. Han 
har tidigare bland 
annat varit vd för Avax 
och Topotarget.

Simon Elsässer, KI, har 
utsetts till framtidens 
forskningsledare av 
Stiftelsen för strategisk 
forskning, för projek
tet ”funktion av korta 
peptider kodade av 
sORFs”. Det har också 
Feng Gao, Linköpings 
universitet, för "hög
effektiva fullerenfria 
organiska solceller", 
och Linda Johansson, 
Göteborgs universi
tet, för ”Struktur och 
funktion hos MT1MT2 
GPCRdimerer”. De får 
tolv miljoner kronor 
vardera under fem år 
och får delta i ett ledar
skapsprogram.

Jonas Björk är ny 
generaldirektör för 

Forte, forskningsrådet 
för hälsa, arbetsliv och 
välfärd. Han är i dag 
departementsråd och 
chef för den forsk
ningspolitiska enhe
ten vid Utbildnings
departementet och var 
tidigare avdelningschef 
vid Vetenskapsrådet. 

David Drew, docent i 
biokemi vid Stockholms 
universitet, får det 
prestigefulla Göran 
Gustafssonpriset i kemi. 
Han studerar hur trans
port av små molekyler 
i form av glukos och 
fruktos sker in i och ut 
ur den mänskliga cellen. 
Priset är på 5,1 miljoner 
kronor, fördelat på tre 
år, och ett personligt 
pris på 250 000 kronor.

Hans Adolfsson, rektor 
Umeå universitet, 
Elisabeth Björk, vice 
vd, Astra Zeneca, och 
Lotta Ljungqvist, vd, GE 
Nordic region, är tre av 
22 ledamöter i regering
ens  nya samverkans
grupp Hälsa och 
life science, 
som ska ska
pa lösningar 
på samhälls
utmaningar.  

Michael Hall, pro
fessor i biokemi vid 
Universität Basel, och 
David Sabatini, profes
sor i biologi vid MIT, får 
Sjöbergpriset 2020 för 
att ha förändrat synen 
på cellers tillväxt, en 
viktig faktor vid upp
komsten av cancer. De 
har därmed lagt grun
den till utvecklingen av 
nya former av cancer
behandling. Priset är 
på en miljon dollar och 
delas ut av KVA.

OLLE MATSSONS forskningsområ
de är fysikaliskorganisk kemi. 
Som professor vid Uppsala 
universitet har han studerat 
mekanismer för organiska 
och enzymatiska reaktioner.  
Numera är han seniorprofes
sor och undervisar studenter 
på 30 procent. Resterande tid 
ägnar han åt populärvetenskap, 
närmare bestämt gifter. 

– Jag har aldrig forskat om gif
ter med avsikt att publicera. Det 
är ett barndomsintresse. Som 
barn läste jag Mats Bergmarks 
bok Farligt att förtära, inandas 
och beröra och Mäster detektiven 
Blomkvist lever farligt, där för 
övrigt Astrid Lindgren alldeles 
korrekt berättar om ett arsenik
prov på chokladkaka. Sedan har 
intresset varit vilande, tills jag 
skulle hålla föredrag för en blan
dad krets av lyssnare. Det blev 
ett föredrag om gifter i kriminal
litteratur, berättar han. 

Valet föll väl ut och Olle Mats
son har fortsatt att berätta om 

Flitig pedagog 
får medalj
OLLE MATSSON är kemiprofessor, 
författare och gymnasielärare. Nu 
belönas den mångsidiga karriären. 

ämnet i olika sammanhang, i 
flera hundra föredrag för många 
tusen lyssnare. Till slut blev 
det en bok. År 2012 kom En dos 
stryknin: Om gifter och giftmord 
i litteraturen och sex år senare 
Allt är gift: Om dödliga ämnen 
och deras roll i historien. 

Dessutom har han undervisat 
i kemi, på Rosendalsgymnasiet 
intill hans forskningsinstitu
tion på biomedicinskt centrum.

– De hade haft universitets
lektorer som undervisat i bio
logi och ville testa det i kemi. 
Jag blev tillfrågad, tyckte att 
det verkade intressant och blev 
uthyrd 25 procent. Det var så 
roligt så jag blev kvar i elva år. 

Nu har han diverse uppdrag 
som expert på gifter. När Ke
misk Tidskrift ringer upp håller 
han på att svara en dramatiker 
som behöver tips till en pjäs. 
Dessutom samlar han material 
till en ny bok. Eller två. Han har 
två idéer men har inte bestämt 
vilken han ska ta först.

Olle Matsson får 
Kemi  samfundets 

Gunnar Starck 
medalj för fram

stående pedagogisk 
verksamhet på 

kemins område. 
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AVHANDLINGEN Karriär

ORGANISKA MOLEKYLER  används inom en 
rad områden. De finns till exempel i läke
medel, plaster, färger, elektronik, solceller 
och mycket, mycket mer. Organkemisterna 
tillverkar molekylerna via olika slags reak
tioner, som exempelvis oxidation. Dessa 
reaktioner är dock inte alltid hållbara. De 
bygger ofta på giftiga oxidationsmedel och 
i reaktionerna bildas mycket avfall.

– Det är svårt att få en hög selektivitet 
om man inte designar väldigt specifi
ka oxidationsmedel. De får ofta ganska 
otrevliga egenskaper eller har hög molekyl
vikt. Oxidationsmedlet ska 
egentligen oftast bara ta upp 
två elektroner. Ju mindre 
reagens du använder, desto 
bättre. Det är god atomeko
nomi, säger Anton Axelsson, 
som i sin avhandling beskri
ver ett nytt, grönare, sätt att 
via oxidationsreaktioner 
tillverka nya molekyler.

Oxidationsmedlet i reak
tionerna är vanlig syrgas, 
som har en rad fördelar. Till
gången är god, giftigheten 
låg och det enda avfall som 
bildas är vatten.

– Naturen är vår inspira
tion. Nästan all materia rea
gerar spontant med syrgas. 
Oxidationen är dock väldigt 
långsam, vilket är bra. Men 
om man vill använda syrgas 
i en kemisk reaktion måste 
det aktiveras.

För att göra det har Anton 
Axelsson och hans kolleger 
använt molekyler som för 
över elektroner, så kallade 
elektronöverföringsförmed
lare. De har kombinerats 
med en typ av katalysator 

som kallas Nheterocykliska karbener. 
Även de stegen härmar naturen, närmare 
bestämt ämnesomsättningen. 

– Vi ersätter ett långsamt elektronöver
föringssteg med flera snabba. En eller flera 
katalysatorer skapar tillsammans en lågen
ergiväg för elektronerna att förflytta sig från 
substratet till syret som plockar upp elektro
nerna. Det är som att dela en uppförsbacke i 
flera små för att ta sig snabbare upp. 

På så sätt har forskarna lyckats oxidera 
aldehyder till olika föreningar som estrar, 
imider och dihydropyranoner. Det är mo
lekyler som är viktiga i organisk syntes och 
som används mycket i industrin. 

Anton Axelsson har haft två mål med 
arbetet. Dels att utveckla mer hållbara 
reaktioner, dels att tillverka molekyler som 
är svåra att syntetisera på annat sätt. 

– Vi har lyckats omvandla dihydropy
ranonen till en klass molekyler som kallas 
5oxohexanonater och 5oxohexanami
der. De är svåra att göra. Att göra dem från 
våra dihydropyranoner kan korta syntes
vägarna i till exempel läkemedelsindustri.

Anton Axelsson disputerade i januari och 
finns från februari på KTH som postdoktor.

  – Siv Engelmark

Grönare väg  
till nya  
molekyler
Organkemisten ANTON AXELSSON använder  
vanligt syre som oxidationsmedel.

”Development of aerobic oxidative 
Nheterocyclic carbene catalysis via 
multistep electron transfer and its 

application”
Anton Axelsson

Institutionen för kemi och kemi teknik, 
avdelningen för organisk kemi,  
Chalmers tekniska högskola.
Handledare: Henrik Sundén.
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Oxidation av kanelaldehyd till 
dihydropyranon eller metyl
cinnamat är är två exempel på 
reaktioner som kan utföras 
med vanligt syre som oxida
tionsmedel. Syret aktiveras av 
ett katalytiskt system.

Kanelaldehyd

Acetylaceton

–OH

Metanol

(Från luften)

Metylcinnamat, 
en ester

Dihydropyranon

Katalytiskt 
system

O O
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Norrboms bok Frisk utan fusk: 
Vetenskapliga svar på hälso
myter är en stark kontrast till 
allt detta. Här avlivas myter på 
löpande band och komplexa 
frågor kring hälsa besvaras med 
korta och snärtiga svar grunda
de i vetenskap. Äntligen!

Författarna, som båda är fors
karutbildade inom relevanta 
områden, lägger fundamentet 
för övrig läsning i det första 
kapitlet. Här får läsaren lära 
sig skilja på vetenskap och 
tyckande och hur resultat från 
olika studier kan tolkas och 

inte tolkas. Efter detta kan 
exposén av myter radas 

upp för avlivning. Först ut 
är ”Borde jag byta ut allt 
matfett mot kokosolja? 

(NEJ!) Följt av ”Är kroppen 
försurad och borde man äta 

basisk mat?” NEJ, varje 
kemist och biolog vet 

att biologiska system 
är noga buffrade 
och att pH varierar 
mycket lite. Som 
författarna påpekar: 

Det hjälper knappast 
att äta ”syrabildande” 

eller ”basbildande” mat, 
vad nu det är. 
Författarna fortsätter med 

en utläggning om evidensen 
bakom hur rödbetsjuice faktiskt 
kan påverka prestationsförmå
gan. Ingen myt alltså. Rödbe
torna innehåller nitrat som 
kan omvandlas till kväveoxid i 
kroppen. Genom bland annat 
blodkärlsvidgande och 
blodtryckssänkande 
effekter kan kväveoxid 
bidra till förbättrad 
prestation.  

ETT AV DE mer tragiko
miska avsnitten hand
lar om huruvida man 
ska låta organen ”vila” 
genom regelbunden 
fasta – något som hävdas av en 
rad förespråkare. Författarna 
reder också ut huruvida man 
bör genomgå detox (avgiftning) 
och vad detta ska kunna leda 
till. Svaret är att det inte finns 
någon teoretisk förklaring 
till hur det skulle kunna rena 
kroppen och att de fåtal studier 
som undersökt effekten av 

detoxkurer inte visar några som 
helst positiva effekter. Behovet 
av denna bok blir extra tydligt 
då författarna beskriver att de 
fick 450 000 träffar när de sökte 
på ”detoxkur” och att många av 
dessa ytterst handlar om för
säljning av dyra preparat med 
mer eller mindre magiska effek
ter. Till många detoxkurers kle
na försvar kan man dock säga 
att de ofta innefattar generella 
råd om att äta hälsosamma livs
medel så som frukt, grönsaker, 
nötter etc. Detta bidrar i alla fall 
till en god näringsstatus.

Varje kapitel avslutas med 
frågor som belyser myter eller 
vanliga föreställningar koppla
de till huvudfrågan som ställs 
i varje kapitel, följt av tydliga 
svar. Författarna ger dessutom 
sina egna reflektioner och slut
satser av det som beskrivs och 
låter även en läkare ge kliniskt 
kopplade svar till respektive 
fråga. Insprängda faktarutor 
ger läsaren mer bakgrund till de 
olika områden som berörs.

Boken uppfyller verkligen 
vad titeln lovar: Vetenskapliga 
svar på hälsomyter – åtmins
tone fram till de sista kapitlen. 
Där lämnar författarna enligt 
min mening myterna och 
frågorna som ställs blir mer 
öppna och komplexa: ”Bör jag 
utesluta kolhydrater och äta 
en ketogen kost?”, ”Hur tränar 
jag bäst?” eller ”Är det bra eller 
dåligt att banta”?. Svaren som 
ges är i min mening i vissa fall 

överförenklade i en 
önskan att ge läsaren 
tydlighet, trots att det 
i stället skulle behövas 
mer av resonemang 
och forskarens ”det 
beror på” för att ge de 
svar som dessa frågor 
kräver. 

Ahlséns och Norr
boms bok bör läsas 

av alla som övervägt att äta 
kosttillskott, antiinflammato
risk kost, eller som någon gång 
funderat på om organen i krop
pen behöver vila eller avgiftas. 
Här ges klara besked.

Rikard Landberg är professor 
i livsmedelsvetenskap vid 
Chalmers tekniska högskola.

Klara besked 
på veten-
skaplig grund 
Rikard Landberg har läst en bok 
som avlivar MYTER om kost.

ALDRIG HAR VÄL intresset för 
kost, träning och livsstil varit 
så stort som nu. Alla vill veta 
hur man ska äta och leva för ett 
hälsosamt och långt liv. Hung
ern efter enkla recept på dessa 
komplexa frågor gör att många 
blir grundlurade. Förståsigpå

are tjänar stora pengar på att 
leverera lättuggade sanningar 
om hur man ska uppnå ett 
hälsosamt liv genom enkla råd.
Ofta bygger råden på allt från 
egna uppenbarelser till vitt 
spridda myter och skrönor. 

Maria Ahlséns och Jessica 

Frisk 
utan fusk: 

Vetenskapliga 
svar på hälsomyter
Jessica Norrbom och 

Maria Ahlsén
[Fri tanke förlag 

2019]

Lästips
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Läsaren får lära 
sig hur resultat 

från olika studier 
kan tolkas och  

inte tolkas.
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Utbildning

UNDER TVÅ DAGAR har gymnasister från hela 
Sverige lyssnat till föreläsningar och träffat 
studenter som läser kemi på något av 
universiteten. Bakom arrangemanget står 
Svenska Kemisamfundet, som på så sätt vill 
främja kemiintresset hos gymnasister. He
lena Grennberg är samfundets ordförande.

– Det här är det viktigaste vi gör för kemin 
i Sverige. Väldigt många av dem som jobbar 
med kemi i dag har varit på Berzeliusdagar
na, eller har inspirerats av någon kompis 
som har varit där. Vi vet inte hur det hade 
sett ut med kemiutbildningar och i svensk 
kemiindustri om vi inte under så lång tid 
hade haft arrangemanget. Sedan skulle det 
inte funka om inte kemiföretag och stiftel
ser delade ut stipendier till gymnasisterna 
för att de ska kunna vara med, säger hon.

När samfundet år 1956 arrangerade de 
första Berzeliusdagarna kom eleverna från 
skolor i Stockholmsområdet. Professorn 
och biokemisten Hugo Theorell – som fick 
Nobelpriset i medicin eller fysiologi 1955 – 
föreläste. 

UNDER DE DRYGA  60 år som har gått sedan 
dess har arrangemanget vuxit. Deltagarna 
har blivit allt fler och kommer från hela 
Sverige. I år kom över 350 elever, från 
Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Drygt 
20 kom från våra grannländer Finland och 
Norge. Ett femtiotal lärare var också på 
plats.

Deltagarna fick lyssna till ett tiotal 
föreläsare från universitet och från företag 
som berättade om såväl aktuell forskning 
som om hur kemi används i industrin. Det 
underliggande budskapet är att man kan ta 
många olika vägar som kemist. 

Det är inte ovanligt att föreläsarna själva 
en gång varit med på Berzeliusdagarna. 
Forskaren Stefan Jansson – som bland an
nat berättade om genmodifierings tekniken 

”Alla elever är  
så duktiga och 
intresserade”

pel på att vägen in till en kemiutbildning 
kan se ut på många sätt. 

Fanny är hudterapeut och började läsa 
kemi för att hon var intresserad av kemin i 
hudvårdsprodukter. Ida bestämde sig för att 
läsa kemi redan i årskurs åtta, men var skol
trött och blev i stället restaurangchef, för att 
börja läsa kemi efter fyllda 30. Nu svarar de 
båda studenterna på frågor från eleverna.

Daniel Lundqvist står i Luleås tekniska 
universitets monter för fjärde gången. Han 
har redan gått ut civilingenjörsutbildningen 
och nyligen börjat jobba – med översväm
ningsmodellering och dagvattenutredning
ar – men ville vara med en sista gång. 

– Det är grymt. Alla elever är så duktiga 
och intresserade. De kollar verkligen på 
montrarna, säger han. 

I samma monter träffar vi Molly Anders
son från Baldergymnasiet i Skellefteå. Hon 
är nöjd med Berzeliusdagarna.

– Det är jätteintressant. Precis i min 
smak. Crispr var speciellt kul att höra mer 
om. Det har vi pratat om i skolan, säger hon. 

Kemisamfundet har redan börjat för
bereda nästa års Berzeliusdagar. Lokalen 
blir liksom i år Aula Magna på Stockholms 
universitet men tidpunkten blir en vecka 
tidigare.

 – Siv Engelmark
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Fler än 350 gymnasister samlades på  
BERZELIUS DAGARNA som hölls för 65:e gången.

Fanny Asplund och 
Niklas Segerström i 
Stockholms univer

sitets monter. Till 
vänster Ida Jallow 

och i förgrunden 
Erika Wetterdal och 

Niclas Jonsberg. 

Crispr – var till exempel på plats 1978. Han 
blev så småningom professor i växters cell 
och molekylärbiologi vid Umeå universitet.

UTANFÖR FÖRELÄSNINGSSALEN  ställde 
universitet med kemiutbildningar ut. Bak
om modeller av saltkristaller och bentonit i 
Stockholms universitets monter hittade vi 
Fanny Asplund och Ida Jallow. De går sista 
året på kandidatprogrammet och är exem
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Till sist SLUMPTEORI

DET ÄR INTE ovanligt i vetenska
pens historia att slumpen till
delats en betydelsefull roll vid 
nya upptäckter. Någon kemist 
har glömt stänga av en apparat, 
eller av misstag blandat flera 
prover, och en revolutionerande 
upptäckt har blivit resultatet. 
Det klassiska exemplet är Alex
ander Fleming och upptäckten 

jakt efter bakterie
hämmande substan
ser, och där fanns 
den kunskap som be
hövdes för att tolka 
vad som hänt runt 
bakterierna i skålen 
där mögelsvampen 
landat. Utan den 
kunskapen skulle 
provet förmodligen, 
liksom åtskilliga 
Nobelpris, hamnat 
i papperskorgen och 
betraktats som miss
lyckat. Inte heller var 
det en slump när Be
querel framkallade 
en fotografisk plåt på 
vilken det legat ett 
uranpreparat. Han 
ville undersöka om 
det fortfarande fanns 
kvar fosforescens i 
det tidigare belysta 
preparatet. Upptäck
ten av radioaktivitet 
var ett resultat av 
rationellt vetenskap
ligt tänkande, inte av 
slumpen. 

VID UPPTÄCKTER DÄR 
slumpen sagts spela 
en avgörande roll var 
det arbete, och inte 

minst de kunskaper kemisten i 
fråga redan besatt, som var vik
tigast. Utan kunskap och hårt 
arbete står sig slumpen slätt.

Ett exempel är upptäckten av 
blodplasmasubstitutet dextran 
på Arne Tiselius laboratorium 
i början av 1940talet. Som ofta 
tilldelades då slumpen en viktig 
roll, här i form av Sockerbola
get, som behövde hjälp med 
igenproppade ledningar. Man 
misstänkte äggviteämnen och 
vände sig till experten på områ
det – Tiselius. Läkaren Anders 
Grönwall och kemisten Björn 
Ingelman delade rum på Tise
lius institution och med sina 
gemensamma medicinska och 
kemiska kunskaper kunde de 
visa att det var en sockerart som 
orsakade problemen. De kunde 
också visa att denna hade egen
skaper som gjorde den lämplig 
som blodplasmasubstitut – 
bland annat framkallade den 
inte antikroppar.

Kunskap och 
hårt arbete 
bakom nya rön 
SLUMPEN ges ofta en oförtjänt stor 
roll, skriver Anders Lundgren. 

Anders Lundgren, 
professor emeritus i idé 
och lärdomshistoria vid 
Uppsala universitet och 
medlem i Kemisamfundets 
kemihistoriska nämnd.

av penicillin, orsakad av att en 
mögelsvamp av en slump råkat 
hamna i en bakterieodling. 

Och må så vara att det kanske 
var en slump att Fleming 
upptäckte penicillinet just den 
3 september 1928, men det var 
sannerligen inte en slump att 
det skedde på Flemings labora
torium. Där var man ständigt på 

Men det var inte slumpen, 
utan Tiselius vision av hur arbe
tet inom vetenskapen skulle be
drivas, som låg bakom upptäck
ten. Visst kunde slumpen ha 
betydelse menade Tiselius, men 
det slumpen gav måste tolkas 
och förstås av en forskare med 
kunskaper. Med Louis Pasteurs 
välbekanta fras: ”Slumpen gyn
nar endast ett förberett medve
tande”, och ett sådant skapas 
av hårt arbete och omfattande 
kunskaper. Man kan dock un
derlätta för slumpen genom att 
skapa en laboratorie miljö där så 
många kunskapsområden som 
möjligt finns representerade, 
och därmed kan påverka var
andra. Tiselius hade i sin egen 
verksamhet sett exempel på en 
sådan påverkan – elektrofore
sen var ett resultat av kunskaps
överföring från fysikalisk kemi 
till biokemin. 

Han ville genom korsbe
fruktning skapa en miljö där 
oväntade resultat skulle kunna 
uppstå. Det var därför han 
placerade en läkare på den 
biokemiska institutionen – och 
det var förmodligen det som 
låg bakom den flexibla struktur 
som kännetecknade det nya 
biomedicinska centrum i 
Uppsala, som med Tiselius som 
pådrivande började byggas i 
slutet av 1960talet. Tiselius har 
talat om en ”dirigerad slump”, 
samtidigt som han uppmuntrat 
sina medarbetare att vid sidan 
om fortsätta att arbeta med 
sidospår som uppstått. Dextran 
är ett gott exempel på det frukt
bara i den strategin.

Det är alltså forskningens or
ganisation, och framför allt all 
den kunskap som ligger bakom 
det ”förberedda medvetandet”, 
som kan tolka slumpen och ge 
nya upptäckter. Ingen forskare 
kan bli en stor upptäckare eller 
få ett Nobelpris, bara genom att 
hänga runt i ett laboratorium 
och vänta på ett slumpen ska 
skapa något användbart.
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Det var ingen slump  
att det var i Arne  
Tiselius labb som 

blodplasmasubstitutet 
dextran upptäcktes.

Mer kemihistoria 
på sidan 14.

�



Medlemssidan
Svenska Kemisamfundet www.kemisamfundet.se

• Som medlem får man Kemisk 
Tidskrift. Vad kan vi ytterligare 
erbjuda?
• Vad skulle motivera dig att 
bli/förbli medlem i SKR/Kemi-
samfundet?
• Vilken typ av närvaro av SKR 
på sociala medier skulle du 
vilja se? 
• Vilken typ av artiklar vill 
du se i Kemisk Tidskrift: om 
teknik, historia, aktualiteter, 
miljö, företagsreportage?
• Söker du efter företags-
kontakter för jobb? Hur kan 
SKR hjälpa dig?
• Vilken typ av miljöengage-
mang vill du driva genom SKR/
Kemisamfundet? 
• Har du förslag på hur vi ska 
nå ut till teknologerna på de 
olika lärosätena? 
• SKR-pubar? Andra aktivite-
ter?

Kemiorganisation fyller 50 år
Den 3 juli håller den europeiska kemiorganisationen European Chemical Society ett 
jubileumsmöte i Prag, med anledning av att den firar 50 år. Det var också i Prag som or-
ganisationen grundades den 3 juli 1970. Vid det första mötet deltog kemisamfund från 
17 europeiska länder. År 2020 är betydligt fler med – 51 kemisamfund och föreningar 
från 33 olika länder, som representerar 150 000 kemister. 

YOUNG INVESTIGATOR WORKSHOP

Han representerar Sverige  
i Portugal
I samarbete med European Chemical Society nomi-
nerar Svenska Kemisamfundets sektion för organisk 
kemi en kandidat till en Young Investigator Workshop 
(YIW). YIW är ett lysande tillfälle att diskutera kemi 
med unga forskare från andra EU-länder. I år får 
Markus Kärkäs, som är biträdande universitets-
lektor vid KTH i Stockholm, representera Sverige vid 
workshopen, som kommer att äga rum 4–6 septem-
ber i Lissabon, Portugal. Vi önskar Markus lycka till på 
workshopen!
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Markus Kärkäs 

är biträdande 

universitetslektor 

vid KTH.

• Skulle det vara intressant  
att ha Kemisk Tidskrift som 
digital utgåva?

Mejla dina synpunkter till 
sveriges.kemiingenjorer@
gmail.com

SKR är medlem i den Euro-
peiska Kemiteknikfederation 
(EFCE). Vill du delta i verksam-
heten – kontakta styrelsen! 
EFCE har en egen 
hemsida på 
efce.info

HUR BLIR VI FLER?

Tipsa SKR!
SVERIGES KEMIINGENJÖRER RIK S
FÖRENING (SKR) är den största 
sektionen inom Kemisamfundet,  
men tappar medlemmar.  
Dessutom är nyrekryteringen  
låg – särskilt av teknologer  
och nyutexaminerade. SKR behöver  
förnyas med nya krafter som  
kan driva föreningen framåt.  
Hur åstadkommer vi det?

SKR HAR  
ÅRSMÖTE 13 MAJ

Vi söker en valberedning 
och styrelseledamöter.

Om du är intresserad av ett 
uppdrag eller vill tipsa om 
någon annan som kan vara 

det, hör av dig! 

Mejla sveriges. 
kemiingenjorer@

gmail.com
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på svenska. Den innehåller dessutom massor av annan kemifakta. 
Målgruppen är först och främst högstadie- och gymnasieelever 
men den är ett smidigt och lättnavigerat litet verktyg för alla som 
har kemi som intresse eller yrke. Tipsa gärna vänner och bekanta!

App_Fickfakta_annons_Kemivärlden_210x230.indd   1 2019-03-19   16:09

AN N O NS

Posttidning B
Returadress: Svenska Kemisamfundet
Wallingatan 24
111 24 Stockholm


