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Upplev en ny standard
Nexera-serien av UHPLC-system erbjuder banbrytande 
teknik som intelligenta funktioner, effektivitet och 
design. Serien integrerar “analytisk intelligens” i auto-
matiserade stödfunktioner med hjälp av digital teknik 
som M2M, IoT och artificiell intelligens (AI), vilket  
möjliggör högre produktivitet och maximal pålitlighet. 
Detta gör de användarvänliga Nexera UHPLC-instru-
menten till branschledande inom en rad olika industrier 
– en ny standard inom UHPLC. 

Intelligent auto-diagnostik med funktioner för  
automatisk återställning
Tex. bevakning av mobilfasnivåer i realtid, automatisk 
återställning vid förekomst av luftbubblor och påmin-
nelsefunktion för byte av förbrukningsartiklar. 

Effektiv processautomation och snabb, tillförlitlig  
prestanda 
från start till avstängning, vilket öppnar för automati-
serat arbetsflöde, maximerad effekt och dramatiskt 
höjd analyskapacitet. 

Kompakt design
för smidig hantering på liten yta.

www.shimadzu.se/new-benchmarks The Analytical Intelligence logo is a trademark of Shimadzu Corporation.
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eserestriktioner och andra åtgärder för att 
minska spridningen av coronaviruset har 
fått oss att träff as mindre, men utomhusak-
tiviteter är fortfarande tillåtna. Vi är därför 
många som under våren och sommaren har 
tillbringat mycket tid i skog och mark, kanske 
i sällskap med hunden. Hunduppfödare har 

märkt att intresset för valpar har ökat, och i morgon-tv och andra 
nyhets medier har vi kunnat se inslag om hur man med lek kan 
träna sin hund att hitta sommarkantareller. 

Hundars näsor kan så mycket mer. De kan spåra vilt eller en 
för svunnen människa. Hitta gömd narkotika och träd som precis 
an gripits av skadeinsekten granbarkborre, som du kan läsa om 
på sidan 14 i denna tidning. I träningsfasen behövs prover av de 
föreningar som är karakteristiska för det hunden ska hitta, en färsk 
kantarell, en pälsbit eller rätt sorts molekyler, sådana som fi nns 
kring angripna träd långt innan barren börjar vissna. Hundar som 
tränas på det senare ger skogsägaren lite mer tid att operera bort 
de angripna träden ur beståndet innan en ny generation borrar 
svärmar mot nya träd. 

Sådant som kan skada ska hindras från att spridas.
Det är något även vi måste tänka på. Efter en ovanlig vår och 

sommar smyger höstterminen igång, med myller på minst en 
armlängds avstånd. Sista veckan i augusti 
välkomnade vi runt 40 nybörjare till Uppsala 
universitets kemi kandidat program. De fl esta 
var på plats. Utanför den stora föreläsnings-
salen väntade de äldre studenterna på att få 
välkomna och visa runt, och alla var vi noga 
med att hålla avstånden. 

Samtidigt, i en annan byggnad, hölls upp-
rop för omkring 60 nybörjare till vårt kemi -
teknikprogram. Uppsala, och fl era andra ut-
bildningsorter, har sett ett rekord intresse för 
kemiutbildning denna höst. Vi noterar det 
med glädje och hoppas att vi under terminen, 
så snart som det anses vara säkert, kan öka 
omfattningen av moment öga mot öga. 

Vårens erfarenheter, som Karolina Broman 
skriver om på sidan 29, tar vi vara på. Att 
erbjuda ett parallellt digitalt alternativ är en 
möjlighet jag själv tar med mig in i hösten.

TILL SIST:  Fickfakta, vår app med
periodiska systemet byggs ut. Klarar
du quizfrågorna?

När rätt kemi
uppstår
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Helena Grennberg är ordförande
i Svenska Kemisamfundet och professor
i kemi vid Uppsala universitet.

Respons:
helena.grennberg@
kemi.uu.se



Postponed 2020
New dates: 
21–23 June 2021
Linköping www.scs2021.se

2nd National Meeting 
of the 
Swedish Chemical Society 

Egenannons0-KT2020-3-SCS.indd   1 2020-08-19   16:24

A N N O N S



6  Kemisk Tidskrift

EN STOR DEL AV de över hundra 
olika vacciner som utvecklas 
mot covid-19 i dag kan tillverkas 
biotekniskt, i celler. Flera läke-
medelsbolag i Sverige har fabri-
ker som bygger på den typen av 
tillverkning. Det är exempelvis 
Cobra Biologics, Pfi zer och Sobi 
och Astra Zeneca.

– Vi gör en kartläggning för 
att se hur dessa anläggningar 
skulle kunna användas i en 
pandemi och hur snabbt en 
omställning av produktionen 
skulle kunna ske. Det är inte så 
att det fi nns tomma lokaler som 
står och väntar. De tillverkar 
andra läkemedel som också 

behövs, säger Lotta Ljungqvist, 
från arbetsgruppen för kris-
beredskap och resiliens.

Gruppen har bildats under 
regeringens sam verkans-
program för hälsa och life 
science och under söker nu hur  
Sverige ska kunna producera 
vaccin under nästa pandemi. 
Den är sammansatt av före-
trädare för branschen – Lotta 
Ljungqvist är till exempel vd 
för Testa Center på Cytiva, 
tidigare GE Healthcare, i 
Uppsala. 

– Vi ska bidra med kompe-
tens om hur vi ska lyckas ha 
bättre beredskap framöver. 
Det här är inte sista pandemin, 
säger hon.  

ARBETET ÄR ÄNNU I sin linda. 
Gruppen har börjat arbeta med 
två frågor. Den ena handlar om 
hur alla patienters perspektiv 
ska kunna tas till vara i kris-
situa tioner. Den andra är just 
att kartlägga vilka möjlig-
heter det skulle fi nnas för att 
tillverka vacciner i Sverige med 
hjälp av de anläggningar som 
redan fi nns.

Byggandet av en svensk 
vaccin fabrik utreddes 2005. 
Den regering som tog emot 
förslaget bedömde dock att det 
var för dyrt och för riskfyllt. 

– Skillnaden är att vi i dag vet 
vad alternativet kostar och hur 
konsekvensen av en pandemi 
ser ut för samhället. 

Lotta Ljungqvist under-
stryker att det nu i första hand 
handlar om att kartlägga be-
fi ntlig produktionskapacitet  i 
Sverige, som vilka tillverkare 
som fi nns, vad de tillverkar 
och med vilken teknik, vilken 
kapacitet de har, samt vad 
Sverige skulle behöva komplet-
tera med. 

– Det här löser inte situ a-
tionen för covid-19. Nu ska vi 
satsa på att ha bra relationer 
med de läkemedelsbolag 
som jobbar stenhårt för 
att på väldigt kort tid ta 
fram ett vaccin. Men vi 
jobbar långsiktigt för att 
till nästa pandemi skapa 
beredskap på en bättre nivå 
än vi har just nu, säger Lotta 
Ljungkvist. 

Sverige bättre  
förberett på   
nästa pandemi
Kartläggning ska visa hur vaccin
skulle kunna produceras i landet.
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Befi ntliga 
anläggningar 

kanske kan 
användas för 

att tillverka 
vacciner. 

3 600 kilo koldioxid ska 
Preems testanläggning i 

Lysekil fånga in varje dag. 
Anläggingen drog igång i 
maj, ska köras till och 
med nästa år, och har 
nu nått omkring 90 
procents infång-

ningsgrad.

CO2

Mer fakta och 
förståelse i nya 
kursplanen 
I augusti beslutade reger-
ingen om nya kursplaner 
för skolan. För kemiämnet 
innebär det att kursplanerna 
för grundskolan ändras. 

– Tidigare var det mer 
skrivningar om att resone-
ra och argumentera, men 
eleverna hade inte alltid 
fakta att resonera om. Nu 
betonas fakta och förståelse, 
säger Karolina Broman, som 
är forskare i kemididaktik 
vid Umeå universitet och har 
varit med i en av referens-
grupperna för kemi.

Det så kallade centrala 
innehållet begränsas. I de 
nu varande kursplanerna är 
de väldigt omfattande. De 
nya inne håller i stället mer 
om färre delområden, och 
ger mer tid till fördjupning.

– Det handlar dock inte om 
att hela områden försvinner, 
som förslaget tidigare såg ut 
för historieämnet, där hela 
antiken skulle strykas, säger 
Karolina Broman.

Utöver att omfattningen 
minskar, beskrivs det cen-
trala innehållet mer tydligt. 
Material konkretiseras med 
exempel som läkemedel, 
batterier och funktions-
kläder. Separation beskrivs 
med bland annat exemplen 
fi ltrering och sedimentering. 

Vidare är kunskapskraven, 
som styr vad eleverna ska 
kunna för olika betyg, mindre 
detaljerade.

De nya kursplanerna börjar 
gälla från höstterminen 2021. 
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Hagfeldt
Uppsala universitets 
styrelse föreslår att 
Anders Hagfeldt ska 
bli lärosätets rektor 
från årsskiftet. 
Beslutet fattas av 
regeringen under 
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Anders
Hagfeldt
Uppsala universitets 
styrelse föreslår att 
Anders Hagfeldt ska 
bli lärosätets rektor 
från årsskiftet. 
Beslutet fattas av 
regeringen under 
hösten. 

�

Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi 
och solcellsforskare vid EPFL i Lausanne, 
är föreslagen som ny rektor för Uppsala 
universitet. 

Grattis!
– Tackar, tackar. Det känns otroligt 

spännande och lite omtumlande. Det var en 
spännande process som gick fort på slutet. 
Det blir häftigt att få vara med och ta del av 
forskning och undervisning på ett univer-
sitet som är så komplett som Uppsala med 
alla fakulteter. Där fi nns experter på allt. 
Samtidigt trivs jag bra här i Lausanne. 

Du har varit vid EPFL, École polytechni-
que fédérale de Lausanne, sedan 2014. 
Vad händer nu med ditt labb (Labora-
tory of photomolecular science) där?
– Mitt labb kommer att avvecklas, men 

aktiviteterna och doktoranderna fi nns kvar. 
De senaste veckorna har jag ägnat mig åt 
hur jag ska avveckla labbet, och hur mina 
doktorander ska kunna fortsätta forska. 
Universitetet letar efter en ersättare inom 
samma fält som kan fortsätta min forskning. 

Vad handlar din forskning om?
– Solceller och solbränslen. Jag jobbar 

med grätzelceller och så kallade perov-
skitsolceller, som har kommit ur forsk-
ningen om grätzelceller och blivit ett hett, 
eget område. Grätzelceller är intressanta 
för att exempelvis försörja uppkopplade 
saker med el, medan perovskitsolceller kan 
komplettera dagens kiselsolceller. EPFL:s 
forskning är världsledande på båda. Micha-
el Grätzels labb fi nns här och vi har jobbat 
nära tillsammans i sex år. Solbränsle-
forskningen går ut på att generera vätgas 
från vatten med hjälp av solljus, och att re-
ducera koldioxidutsläpp med hjälp av ljus. 

Vad är för- och nackdelarna med det 
schweiziska utbildnings- och forsk-
ningssystemet jämfört med Sveriges?
– Det är lite svårt att jäm föra eftersom  

förutsättningarna skiljer sig åt. EPFL, och 
ETH i Zürich, har mycket pengar och kan 
rekrytera de bästa i världen. Det fi nns en 
ganska elitistisk inställning. Det är mer 
toppstyrt. Man har sitt labb, sköter det och 
är rätt självständig. Jag uppskattar att man 
i Sverige förankrar beslut mer kollegialt. 

– Här är mobiliteten satt i system i rekry-

HALLÅ DÄR  SignalerHALLÅ DÄR

” I Uppsala fi nns 
experter på allt”

teringen av yngre forskare. Kommer man 
från EPFL får man inte blir postdoktor där. 
Mobilitet är något vi kan förbättra i Sverige, 
men med hänsyn till familj. Här tänker vi 
inte alltid på det. Vi har möten klockan sex 
och sju och jag har aldrig hört att någon 
måste gå för att hämta barn på dagis. Men 
EPFL jobbar för att öka jämställdheten. 

På vilket sätt skulle det märkas att 
Uppsala universitet har fått en ny 
rektor?
– Universitets bredd ger stora möjlighe-

terna till tvärvetenskapliga samarbeten. 
Det fi nns redan men där fi nns möjligheter 
att utveckla kring områden som exempel-
vis hållbar utveckling och pandemier. Se-

dan fi nns en potential att synas mer 
i Uppsala stad. Det fi nns mycket 

vetenskapshistoria som 
kan lyftas fram mer. Att 

syret upptäcktes i 
Uppsala kan vara 
värt en plakett 
någonstans.

– Siv Engelmark

Kemisk Tidskrift   7



Intro

Det började
 med en 
brand
Den fj ärde augusti 

exploderade 2 750 ton 
ammoniumnitrat som 

förvarades i ett lager 
i hamnen i Beirut. 

Det blev en kraf-
tig explosion 

som ödelade 
delar av 

hamnen och 
kostade minst 

200 människor livet.
– Det är typolyckan 

för ammoniumnitrat, en brand 
i en hamn och en kraftig smäll. 
Den brunorangea röken man 
ser tyder på att ammonium-
nitratet sönderfaller till 
kväveoxider, säger Lorens 
van Dam, expert vid Myndig-
heten för samhällsskydd och 
beredskap.

Explosionen i Beirut är inte 
den första som orsakas av 

Signaler BILDEN 

Det började

Den fj ärde augusti 
exploderade 2 750 ton 

ammoniumnitrat som 
förvarades i ett lager 

i hamnen i Beirut. 
Det blev en kraf

tig explosion 
som ödelade 
delar av 

hamnen och 
kostade minst 

200 människor livet.
– Det är typolyckan 

för ammoniumnitrat, en brand 
i en hamn och en kraftig smäll. 
Den brunorangea röken man 
ser tyder på att ammonium
nitratet sönderfaller till 
kväveoxider, säger Lorens 
van Dam, expert vid Myndig
heten för samhällsskydd och 

ammoniumnitrat (NH4NO3). 
Ämnet har sedan 1916 vållat 
35 stora olyckor. Förra gången 
det inträff ade var i Kina 2015, 
då 800 ton ammoniumnitrat i 
ett lager detonerade och 173 
människor dog. 

Ammoniumnitrat används 
också av terrorister. Breivik 
använde det i Oslo 2011 och 
det ingick även vid spräng-
ningen på Drottninggatan i 
Stockholm året före.

Under normala förhållanden 
är ämnet stabilt. I Sverige an-
vänder vi tusentals ton varje 
år, dels blandat i mineralgöd-
sel, dels för att tillverka civila 
sprängämnen. 

Hanteringen av ammonium-
nitrat regleras bland annat i 
föreskrifter från MSB och i de 
internationella reglerna om 
transport av farligt gods.
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Fler projekt 
men kliniska 
försök 
får vänta
Det fi nns 148 bolag i 
Sverige som utvecklar 
läke medel, med 420 läke-
medelsprojekt i klinisk eller 
preklinisk fas. Det visar en 
kartläggning som bransch-
organisationen Sweden bio 
presenterade i juni. Det är 
fyra fl er bolag och drygt 
50 fl er projekt än vid den 
senaste mätningen 2016.

– Sverige är ordentligt 
med på banan. Life science-
bolagen är små och forsk-
nings intensiva och kommer 
från akademin. Det är 
lite vår nisch, säger Frida 
Lawenius, som är vice vd i 
Sweden bio.

– På marginalen ser vi att 
bolagen tenderar att bli 
lite större, från mikro till 
små. Vi ser också en viss 
mognad. Fler bolag har 
projekt i klinisk fas och det 
är fl er projekt i fas III än 
tidigare. 

Av bolagens 420 projekt 
är 148 i klinik, 46 i fas I, 
80 i fas II och 24 i fas III. 
Flera företag planerade att 
expandera. Frågorna ställ-
des dock i början av året. 
Sedan kom pandemin. 

– Vi har frågat ett urval 
av bolag för att se hur de 
har påverkats. Flera har 
fi nansiella problem. Svå-
rast har de som stod inför 
att få in nya pengar. Många 
kliniska prövningar har 
ställts in eller senarelagts.

MILJARDER KRONOR

Det är summan på den or-
der som batteritillverkaren 
North volt fått från tyska 
BMW, som redan i fjol blev 
ägare i bolaget. Northvolt 
har nyligen säkrat mer av 
finansieringen, med ett 

lån på 14 miljarder 
kronor.

20
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med stora produktionsnedgång-
ar, en vikande export och svag 
inhemsk marknad, säger Carl 
Eckerdal, som är chefekonom 
vid Ikem, Innovations- och 
kemiindustrierna.

Ikem har samlat in uppgifter 
från 110 företag med produktion 
och anställda i Sverige. De om-

DE SVENSKA kemiföretagens 
försäljning och export föll kraf-
tigt under april–juni. Enskilda 
företag tappade så mycket som 
30–50 procent av sin försälj-
ning. 

– Ett så brant fall har vi inte 
sett ens under fi nanskrisen. Det 
har varit en väldigt tuff  period 

satte tillsammans 200 
miljarder kronor 2019.

– Det är framför allt 
kemi, plast- och gummi-
företag som har haft det 
besvärligt. Underleve-
rantörer till fordons-
industrin har i vissa fall 
sett efterfrågan raderas 
helt. Det går inte nog att 
understryka hur viktig 
kund fordonsindustrin 
är för många plast- och 
kemiföretag. Direkt 
eller indirekt, säger Carl 
Eckerdal. 

Det fi nns förstås 
undantag. Läkemedels-
företagen har haft en 
rekordstor produktion 
och export. Efterfrågan 
på läkemedel har ökat 
överlag.

– Det fi nns även 
enskilda företag inom 
plast och kemi som har 
haft en god produktions-
utveckling, till exempel 
tillverkare av förpack-
ningar till läkemedel 
och livsmedel, och 
mindre företag som gör 
handsprit och teknisk 
sprit. 

Samtidigt som facit 
för årets andra kvartal 
visar ett rekordtapp är 
företagen optimistiska 
i sina prognoser för 
kommande kvartal. De 
bedömer att botten är 
passerad efter augusti. 
Därefter återgår efter-

frågan till ett mer normalt läge, 
enligt undersökningen. 

– Prognosen för kvartal tre ser 
ljusare ut, men återhämtningen 
kan ta fl era år. 

Ikem har också ställt frågor 
om den svenska coronastrate-
gin. Det har funnits farhågor 
om att Sverige missar aff ärer, 
eftersom svenskar inte kan resa 
till alla länder och möta kunder 
på plats. Dessa farhågor är 
delvis befogade, enligt svaren 
i undersökningen. Fyra av tio 
företag tror att det påverkar 
deras aff ärer negativt. 

– En majoritet av före-
tagen är däremot inte oroliga 
rent aff ärsmässigt, säger Carl 
Eckerdal. 

Läkemedelsbolagen 
hör till undantagen 

och har klarat pande-
min bra. Efterfrågan 

på läkemedel har 
ökat överlag. 

Kemiföretagen:
Nu vänder det
Pandemin har fått intäkterna att 
rasa, men nu är botten nådd.
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Pyrolys 
hett för 
återvinning
av rester
Forskningsinstitutet Rise satsar stort
på forskning om SNABB PYROLYS. Syftet är
bland annat att kunna producera gröna
drivmedel och kemikalier av restprodukter
från skogen och jordbruket.

fl ytande pyrolysolja. Man får också en fast 
produkt och en gas, biprodukter som ofta 
används som energikällor i processen. 

Biomassabaserad pyrolysolja består av en 
komplex blandning av fl er än 300 olika äm-
nen, och är trots namnet inte blandbar med 
fossil olja. Detta beror på att oljan innehåll-
er en hög andel syre, som kommer från 
råmaterialet. Den innehåller vidare ungefär 
hälften så mycket energi som diesel. 

Om sågspån används som råvara i pro-
cessen kan upp till 75 procent av råvaran 
resultera i pyrolysolja, medan utbytet ofta 
blir något lägre med råvaror som grenar 
och toppar, eller olika typer av jordbruksav-
fall. Nästan vilken biomassa som helst kan 
användas, och hundratals olika råmaterial 
har testats genom åren. Förutom biomassa 
kan pyrolysolja även tillverkas av andra 
organiska material som plastavfall eller 
förbrukade däck. Genom pyrolys är det 
möjligt att gå mot det cirkulära samhället. 

I dag fi nns kommersiell produktion av 
biomassabaserad pyrolysolja bland annat i 
Finland och i Nederländerna, där pyrolys-
oljan används som förbränningsolja i 
industriella processer. Det kommersiella 
intresset är fortsatt stort, och nya anlägg-
ningar planeras både i Finland och i Sveri-
ge. Den svenska satsningen drivs av bolaget 
Pyrocell, som ägs gemensamt av Setra och 
Preem (se separat artikel till höger). 

TROTS MÅNGA ÅR av forskning och att en 
kommersiell etablering tar fart, kvarstår 
fortfarande många frågor att besvara om 
pyrolysolja. Det handlar till exempel om 
vilka råvaror som bör användas, och för 
vilka användningsområden oljan är bäst 
lämpad. Dessutom fi nns, även för ett givet 
tillämpningsområde som till exempel 
drivmedel, olika processvägar att gå för att 
nå slutmålet. 

Drivmedel som bensin och diesel består 
av kolväten, medan pyrolysolja från bio-
massa förutom kol och väte även innehåller 
mycket syre. Det måste tas bort på något 
sätt. Ett sätt är att låta syret avgå tillsam-
mans med en del av det biobaserade kolet 
(som kolmonoxid och koldioxid) i något av 
processtegen, men detta minskar utbytet av 
den önskade produkten. Ett annat alternativ 

är att tillsätta väte i någon 
del av processen, för att i 
stället bilda vatten av syret. 
Men detta kräver i sin tur en 
hållbar produktion av väte.

Det fi nns olika sätt att 
producera pyrolysolja. I 
stället för att bara snabbt 
hetta upp biomassan och få 
en olja med högt syreinne-
håll, kan man använda en 

ossil olja används i dagsläget för produk-
tion av både drivmedel och baskemikalier. 
Eftersom förbränningen av oljan resulterar 
i miljö problem som växthuseff ekt är det 
förstås inte hållbart. I stället behövs alter-
nativa processer som baseras på förnybara 
råvaror. Via en process som kallas snabb 
pyrolys kan restprodukter från både skogs- 
och jordbruket användas 
eff ektivt och den förnybara 
biomassan omvandlas till 
fl ytande olja. 

I pyrolysprocessen 
hettas den malda råvaran 
upp mycket snabbt i en 
syrefri atmosfär, vilket gör 
att materialet bryts ner och 
bildar ångor. När ångorna 
sedan kyls ner, bildas en 

Pyrolysolja 
kan fram-
ställas
av rester. 



katalysator i själva pyrolysprocessen. Man 
kan då få en olja med andra egenskaper och 
ett lägre syreinnehåll. Men detta kostar, 
både i form av kostnader för katalysatorn 
och genom ett lägre utbyte av pyrolysolja. 
Ett annat alternativ är att i stället tillverka 
produkter där ett visst syreinnehåll kan 
godtas, som biobaserade kemikalier.

PÅ FORSKNINGSINSTITUTET RISE bedrivs 
forskning kring pyrolys inom ett stort 
antal projekt, både experimentellt och 
via system studier. Vid pilotanläggningen 
i Piteå studerar forskare hur pyrolyspro-
dukterna och processen påverkas av olika 
råmaterial och driftsförhållanden. Den 
bildade oljan uppgraderas sedan till driv-
medel eller andra produkter. 

Rise-forskarna studerar även pyrolys 
av gummi och andra avfallsmaterial, som 
en del i en eff ektiv återvinningsprocess. 
Många av projekten visar lovande resultat. 
Till exempel har forskare med hjälp av ka-
talysatorer i pyrolysen lyckats konvertera 
syreinnehållande komponenter i pyrolys-
oljan till aromater och andra kolväten. 
Ännu fi nns dock problem med koksbild-

Biobränsleföretaget Pyrocell 
bygger en fullskalig pyrolys-
anläggning strax utanför Gäv-
le. Med sågspån som råvara 
ska de tillverka pyrolysolja 
som sedan kan vidareförädlas 
till biodrivmedel. 

– Det känns jättebra att vi 
gör mer förnybart i Sverige 
med tanke på att vi har 
mycket skog. Kanske börjar 
fl er sågverk framöver att titta 
på möjligheten att bygga py-
rolysanläggningar om denna 
anläggning ger det utfall vi 
förväntar oss, säger Anders 
Wigstein, som är produktions-
chef vid Pyrocell.

Företaget ägs gemensamt 
av träindustriföretaget Setra 
och Preem. Den nya pyrolys-
anläggningen byggs vid Setras 
sågverk i Gävle. 

Råvaran, såg- och kutter-
spån, kommer från sågverket. 
Det torkas och leds därefter 
till pyrolysreaktorn. Den olja 
som produceras skeppas 
sedan till Preems raffi  naderi 
i Lysekil där den ska förädlas 
ytterligare till förnybar diesel 
och bensin.

Målet är att anläggningen 
ska tas i drift under fj ärde 
kvartalet 2021. Då ska den 
kunna producera 25 000 ton 
pyrolysolja per år, vilket mot-
svarar 15 000 personbilars 
årliga bränsleförbrukning. 

Anläggningen i Gävle är den 
första fullskaliga i Sverige. 
I östra Finland bygger Green 
Fuel Nordic en fabrik intill 
ett sågverk,  som också den 
bygger på pyrolys.

– Det är en beprövad metod 
som kan köras kontinuerligt 
och som ger ett stort utbyte, 

säger Anders Wigstein.
 – Siv Engelmark

De gör bio-
bränsle av
sågspån 

ning och låga utbyten som behöver över-
vinnas, och de tittar därför vidare på andra 
typer av katalysatorer och tillsats av väte 
redan i pyrolyssteget. 

VID RISE STUDERAR man även vätebehand-
ling av pyrolysolja i olika typer av processer 
och med olika katalysatorer. Vätebehand-
ling av pyrolysolja tillsammans med fossil 
olja i en slurryreaktor har gett mycket fi na 
resultat med låg koksbildning och höga 
utbyten av en fl ytande, dieselliknande 
produkt. 

Sammanfattningsvis är pyrolys en rela-
tivt billig metod för att omvandla biomassa 
eller andra råmaterial till mer lätthanterlig 
fl ytande form. Ytterligare kunskap och sys-
temperspektiv är dock nödvändiga för att 
hitta de mest lönsamma tillvägagångssät-
ten att tillverka drivmedel och kemikalier 
från biomassa, både ekonomiskt och 
miljömässigt.

Linda Sandström
och Ann-Christine
Johansson, forskare
vid Rise.

Vid pilotanläggningen
i Piteå studerar forskare  
bland annat hur pyrolys-

processen påverkas av
 olika råmaterial.

som kan köras kontinuerligt 
och som ger ett stort utbyte, 

säger Anders Wigstein.
 – Siv Engelmark

eller andra råmaterial till mer lätthanterlig 
fl ytande form. Ytterligare kunskap och sys-
temperspektiv är dock nödvändiga för att 
hitta de mest lönsamma tillvägagångssät-
ten att tillverka drivmedel och kemikalier 
från biomassa, både ekonomiskt och 
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FORSKARE FRÅN bland annat 
KTH vill hålla koll på utveck-
lingen av covid-19 genom att 
analysera avloppsvatten. Från 
och med september tar de 
prover från två reningsverk 
i Stockholm varje vecka, för 
att på så sätt följa virusets 
spridning. Syftet är att ta fram 

ett varningssystem för att tidigt 
upptäcka ett eventuellt andra 
utbrott av coronaviruset. 

Arbetet leds av Zeynep Cete-
cioglu Gurol på avdelningen för 
kemiteknik vid KTH.

– Vi ökar nu provtagnings-
frekvensen från varannan till 
varje vecka för att följa en po-

KTH-forskare 
utvecklar 
coronavarnare
Analyser av avloppsvatten kan ge 
en tidig varning för nästa våg.

tentiell andra topp. Vi letar 
efter rna-spår av Sars-CoV-
2-viruset i orenat avlopps-
vatten och i avloppsslam, 
berättar hon.

Virusrester följer 
med avföringen ut till 
renings verket. Där samlar 
KTH-forskarna in avlopps-
vatten som de koncentre-
rar med en metod som de 
själva har utvecklat, och 
som snart ska publicer-
as. Därefter isolerar de 
virusets rna och kvanti-
fierar det genom så kallad 
omvänd transkriptas PCR 
(RE-qPCR). 

I MAJ kunde forskarna 
rapportera att de lyck-
ats detektera viruset i 
avloppsvatten från två av 
Stockholms reningsverk, i 
Bromma och i Henriksdal. 
Analyserna har hittills 
visat att förekomsten av vi-
ruset minskade i slutet av 
maj och i juni, jämfört med 
prover som tagits i april. 

– Vi har lagt ner mycket 
tid på att optimera 
metoden. Den har sedan 
validerats med prover på 
avloppsvatten från både 
norra och södra Europa, 
berättar Zeynep Cetecioglu 
Gurol. 

Arbetet görs tillsam-
mans med forskare vid Science 
for life lab, KTH:s vattencen-
trum samt institutionen för 
hållbar utveckling, miljöveten-
skap och teknik vid KTH. 

 Vilka resultat behöver ni för att 
fastställa att en andra våg är 
på väg?
– Om vi   upptäcker en ökning 

av Sars-CoV-2 i avloppsvatten, 
kan vi säga att resultaten indi-
kerar att den andra vågen är på 
väg, säger hon.

Internationellt har man 
tidigare följt utvecklingen av 
andra coronavirus, som sars 
och mers, genom analyser av 
avloppsvatten. Det är inte 
bara virus som kan spåras på 
detta sätt. Svenska forskare 
har tidigare mätt till exempel 
vårt narkotikaanvändande 
genom att analysera halterna 
av drogrester i avloppsvatten. 

Fosfor och 
kväve på 
Kemins dag
Växthälsa är tema för årets 
Kemins dag. FN har nämli-
gen utsett 2020 till Inter-
nationella växtskyddsåret. 
110 000 skolbarn runt  om i 
landet får den 16–17 okto-
ber chans till en annor-
lunda kemilektion med 
hjälp av materialpaket 
som lärarna kan beställa 
kostnadsfritt från Ikem, 
Innovations- och kemi-
industrierna.

Årets experiment hand-
lar om två viktiga närings-
ämnen, kväve och fosfor. 

–Det kan verka lite udda 
att prata om växthälsa i 
tider när människors hälsa 
är i fokus, men det finns 
paralleller. Människor 
med under liggande sjuk-
domar drabbas hårdare 
av covid-19, liksom växter 
som är svaga av till exem-
pel näringsbrist lättare 
drabbas av skadegörare, 
säger Ulla Nyman vid Ikem. 

Ett experiment ska illus-
trera hur fosfor kan åter-
vinnas ur slamaska. Det är 
utvecklat i samarbete med 
företaget Easy Mining, som 
har tagit fram en metod för 
att utvinna kalciumfosfat 
ur avloppsslam. 

– Många forskare talar 
om ”peak fosfor”, så frå-
gan är högaktuell. Det är 
också ett exempel på när 
kemikunskaper kan hjälpa 
till att lösa samhällsutma-
ningar, säger Ulla Nyman.

PROCENT

Så mycket ökade 
användningen av hälso- och 
miljöfarliga kemikalier i 
Sverige 2008–2018, enligt 

SCB. Samtidigt ökade BNP med 
20 procent. Det innebär att 

användningen av ämnena 
per producerad krona 

har minskat.

7

 Förekomsten 
av coronavirus 

i Stockholms 
avloppsvatten 

minskade i maj 
och juni, jämfört 

med april. 



Kemisk Tidskrift   13

KRöNIKA  Signaler

HÄROMÅRET BLEV JAG av min 
kompis Åsa introducerad till 
countrylåten The gambler med 
Kenny Rogers, från plattan med 
samma namn från 1978. Låten 
handlar om ett möte mellan 
berättarjaget och ”the gambler” 
och levererar i mångt och myck-
et råd från pokerspelarens liv. 

Ju mer jag har lyssnat på 
låten, desto mer har jag insett 
att dessa råd kan fungera även 
i forskningsvärlden. Fjärde 
versen börjar till exempel:

”Every gambler knows 
That the secret to survivin’ 
Is knowin’ what to throw away 
And knowin’ what to keep” 

Om man nu tänker sig att 
korten som är ”the gamblers” levebröd 
i stället skulle vara forskningsidéer, eller 
uppslag till ny forskning, så är det i princip 
samma regler som gäller. Har du en idé så 
måste du vända och vrida på den, analysera 
den kritiskt och i möjligaste mån testa den 

experimentellt, innan du startar ett forsk-
ningsprojekt. Om du slarvar kan det kosta 
dig såväl dyrbar tid som forskningskapital.

En kemist som har uttryckt detta på 
ett bra och snarlikt sätt är den tvåfaldige 
Nobel pristagaren Linus Pauling, som, 

liksom ett eko av Kenny Rogers, har sagt 
följande om idéer:

”If you want to have good ideas you must 
have many ideas. Most of them will be 
wrong, and what you have to learn is 
which ones to throw away.”

Femte raden i �ärde versen lyder: 

”Cause every hand’s a winner and every 
hand’s a loser”

Det kan tolkas som att du måste avgöra 
värdet på din idé. Är idén par i treor eller en 
Royal flush? 

Publikationen är forskarens valuta. 
Det är antalet publikationer och var de är 
publicerade som kommer att avgöra om 
du får nya forskningsanslag. Vet du redan 
från början att din idé inte är så djärv så 
kanske det inte är värt att satsa på den, av 
den enkla anledningen att den kommer att 
publiceras i en vetenskaplig tidskrift som 
inte många läser och därför inte ger det 
genomslag som krävs för att bli uppmärk-
sammad. 

Ännu en viktig lärdom finner vi i 
refrängen: 

”You never count your money 
When you’re sittin’ at the table 
There’ll be time enough for countin’ 
When the dealin’s done”

Jag tolkar raderna fritt. Räkna aldrig hem 
ett anslag i förväg och förvänta dig inte att 
ett inskickat manuskript blir accepterat. 
Det blir förmodligen refuserat. Jag har på 
sistone haft två färdiga manuskript som 
jag har skickat in till tidskrifter med gott 
renommé. Jag har vid båda tillfällena 
tänkt att detta är det bästa resultat som 
har kommit från gruppen och det borde 
naturligtvis gå in utan problem. Tyvärr har 
manuskripten antingen kommit tillbaka di-
rekt från redaktören eller så har något blivit 
sågat i den vetenskapliga bedömningen 
flera gånger och dessutom efter att det har 
förbättrats. 

Om du vill gå från en duktig till en fram-
gångsrik forskare lyssna på Kenny Rogers. 
Du måste lära dig vilka idéer du ska satsa 
på, vilka som är extra värda att satsa på och 
att aldrig ta ut segern i förskott. ”If you’re 
gonna play the game, boy, you gotta learn 
to play it right.”

Henrik Sundén är lektor i organisk kemi 
vid Göteborgs universitet och expert 
inom supramolekylära gelmaterial och 
organokatalys. Han är också medlem i 
redaktionsrådet för Kemisk Tidskrift.FO
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Forskare 
kan lära av 
The gambler
Pokerspelande och forskning har fler 
gemensamma nämnare än man först kan tro. 
HENRIK SUNDÉN, lektor vid Göteborgs 
universitet, har lyssnat till råd 
från en poker-
spelare på en 
countrylåt från 
1970-talet.
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Text Marie Alpman Foto Martin Stenmark

TRÄDENS
Text Marie Alpman Foto Martin Stenmark

TRÄDENS
Problemet med GRANBARKBORRAR ökar i den 
svenska skogen. Ett nytt vapen i kampen
är hunden, vars effektiva luktsinne känner 
igen de feromoner som borren sänder ut.
Den hittar snabbt nyangripna granar som 
kan huggas ner och forslas bort. 
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Sedan 2013 hjälper hon och hennes 
specialtränade hundar skogägare att hitta 
nya angrepp på ett tidigt stadium. Om trä-
det snabbt huggs ner och forslas bort kan 
larverna inte kläckas och fl yga vidare. Att 
söka med hund är både snabbare och mer 
eff ektivt än att manuellt inspektera träd för 
träd. Hunden känner doften av barkborrar 
på mer än 100 meters avstånd.

– Det längsta avståndet jag mätt upp var 
180 meter men då var förutsättningarna 
perfekta med öppen skog och vind som inte 
snurrar, säger Annette Johansson.

Tillsammans med Sota, en blandras av 
schäfer och malinois, har hon redan gjort 
en första sökrunda i skogen. Hon håller 
upp gps:en. Displayen är full av markering-
ar av angripna träd som Sota spårat upp. 

Annette Johansson klappar Sota och ger 
henne vatten och hundgodis. Dags för näs-
ta hund att jobba. Hon har fyra i bilen och 
brukar byta hund efter ungefär en timme. 

– Det är ansträngande så de behöver vila 
mellan varven, säger hon och trär på den 
orange sökselen och gps-halsbandet på 
malinoisen Hiro. Innan Annette Johansson 
tog över honom och skolade om honom till 
barkborrehund arbetade han som narkoti-
kahund hos polisen. 

MED HIRO I SPETSEN ger vi oss ut i skogen. Han 
travar på till synes obekymrad, men plötsligt 
vädrar han något och svänger av från stigen. 
Han tar oss till ett nedfallet träd. Att det är 
angripet av granbarkborrar kan Annette Jo-
hansson snabbt bekräfta. Hon pekar på små 
högar av brunt gnagmjöl på barken. 

– Som kaff epulver. Det betyder att det är 
åttatandad barkborre. Andra arter ger ett 
fi nare pulver.

Hiro får beröm och får busa och dra i en 
boll i ett snöre som belöning. För hundarna 
är jobbet en lek som går ut på att hitta den 
där speciella lukten, sätta sig vid trädet 
som luktar och få belöning.

Med en kniv skär Annette Johansson loss 
en bit bark. Hon sniff ar och säger att även 
hon lärt sig känna igen den speciella doften 
av granbarkborre om hon är tillräckligt 
nära och angreppet tillräckligt stort. 

Under barken syns det karakteristiska 
gnagmönstret. En rak gång längs med 
träfi brerna. Ut från den, mindre gångar där 
larverna äter sig fram. Om ingenting görs 
kommer larverna att bli till nya borrar som 
kan angripa nya träd. Annette Johansson 
binder en snitsel.  

Att stormfällda träd som det här angrips 
är vanligt. Ett friskt träd använder kåda 
som sitt främsta försvar mot inkräktare 
men när trädet ligger ner är det försvarlöst. 
Även vid torka, som under sommaren 2018, 
får träden mycket svårare att producera 

lockan är strax efter åtta på morgonen. Det 
är soligt och vindstilla i Tre backars natur-
reservat strax utanför Norrtälje. Här fi nns 
bland annat fl era sällsynta fågelarter, men 
även en ovälkommen gäst, granbarkborren. 

De fruktade baggarna gräver sig in under 
granens bark där de lägger sina ägg. De 
växande larverna tuggar sedan i sig inner-
barken. Rekordvärmen 2018 försvagade 
trädens naturliga försvar och granbark-
borrarna blev mångdubbelt fl er, något som 
skogen fortfarande lider av. Förra året blev 
det värsta någonsin. Enligt Skogsstyrelsen 
dödade granbarkborrarna ungefär sju mil-
joner kubikmeter skog. 

– Jag tror att det blir lika illa i år. Det är 
brist på personal som kan få ut de skadade 
träden. Och så har vi corona också, säger 
Annette Johansson och torkar svetten ur 
pannan. 

Granbarkborrens larver 
äter av de stormfällda
trädens innerbark.



kåda. Klimatförändringarna med varmare 
väder och fl er och hårdare stormar är där-
för något som gynnar granbarkborren. 

SKOGSSTYRELSEN UPPMANAR skogsägare att 
inventera skogen var � ärde eller var femte 
vecka från det att barkborrarna vaknar i 
slutet av maj och fälla och forsla bort an-
gripna träd. De som redan ligger kan barkas 
av på plats. Då torkar larverna och dör. 

Utan hund är det ett tidsödande arbete 
att leta efter skadade träd. Vart och ett 
måste inspekteras för att se om det samlats 
”kaff epulver” vid foten, det tydligaste 
tecknet på angrepp. Men om barkborrarna 
just fl yttat in har de inte hunnit borra loss 
något gnagmjöl. 

För hundarna spelar det ingen roll. De 
är tränade att känna igen de speciella doft-
ämnen som bildar feromonet som borrarna 
använder i sin kommunikation.

– Just granbarkborren är väldigt 
starkt beroende av feromon. Så snart 
en hane borrat sig in i en ny gran 
signalerar han med doft att: Här 
fi nns en ungkarl med eget hus, säger 
Fredrik Schlyter, professor i kemisk 
ekologi vid Sveriges lantbruksuni-
versitet, SLU, i Alnarp. 

När honorna lockats till det nya 
trädet och börjat lägga sina ägg 
utsöndras ett annat doftämne.  När 
barken sedan börjar brytas ner upp-
står ytterligare en speciell doft.

Hundarna får träna på fyra olika 
lukter vilket gör att de hittar an-
grepp i olika stadier. 

– Eftersom granbarkborren är så 
snabb med att skicka ut doftsigna-
ler kan en hund i princip hitta ett 
angrepp samma dag som det startar, 
säger Fredrik Schlyter.

Granbarkborrarnas feromoner 
kartlades redan på 1980-talet och sub-
stanserna fi nns att köpa i syntetisk form. 
Fredrik Schlyter och Annette Johansson 
har samarbetat i fl era projekt kring att söka 
med hund efter granbarkborrar. 

Det hela började med att Annette 
Johansson, som då hade personsök med 
hund som hobby, fi ck frågan från en skogs-
ägare om hundar inte kunde nosa upp de 
besvärliga insekterna. Hon fi ck kontakt 
med Fredrik Schlyter som arbetat med 
granbarkborrar och andra skadeinsekter 
sedan slutet av 1980-talet.

Han hjälpte henne med de rätta substan-
serna som hundarna tränades i att känna 
igen, först inomhus och sedan utomhus. 
Preparerade doftprover med det syntetiska 
feromonet placerades bland annat i träd. 
Själva träningen skiljer sig inte från hur 
hundar tränas för att spåra upp till exempel 

METYLBUTENOL
(2-metyl-3-buten-2-ol)

HO

CIS-VERBENOL

OH

VERBENON

O

IPSDIENOL

HO

Fyra dofter 
avslöjar
barkborren
När den åttatandade barkborren, 
Ips typographus, tagit sig in i 
barken på ett nytt träd sänder 
den ut feromon komponenterna 
metylbutenol och cis-verbenol, 
som i kombination lockar dit fl er 
granbarkborrar.

Några dagar senare när honor-
na börjat lägga ägg ändras signa-
len och ipsdienol tillkommer.

Efter en vecka utsöndras en 
ny doft som indikerar att trädet 
är fullt utnyttjat. Det är ketonen 
verbenon som bildas av gran-
barkborren, i samspel med svamp 
och bakterier i den angripna 
barken.

Feromonblandningar är art-
specifi ka signaler. Den åttatan-
dade barkborrens signaler skiljer 
sig därför från den sextandade 
bark borren, som är mindre och 
tillhör en annan art och släkt. Den 
sextandade barkborren ger sig 
normalt sett inte på levande gran.

narkotika, sprängämnen eller försvunna 
personer. Frågan var om det skulle fungera 
på riktiga borrar i verklig skogsmiljö. 

DET ÄR KRÄVANDE  för hunden att under 
lång tid sniff a efter en viss doft bland sko-
gens alla andra lukter. Uthållighet och stor 
arbetsvilja är ett måste. Annette Johansson 
har därför valt att jobba med raser som 
schäfer, malinois och holländsk herde-
hund. Det gäller för hunden att kunna gå 
på sparlåga tills den där speciella doften 
dyker upp. 

– Då börjar själva jobbet, säger Annette 
Johansson.

Hon minns fortfarande första gången 
hennes dåvarande sökhund, schäfern Meja, 
hittade ett riktigt angrepp.

– Det var helt färskt, jag kunde till och 
med höra hur de borrade sig genom 
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serna som hundarna tränades i att känna 

Preparerade doftprover med det syntetiska 
feromonet placerades bland annat i träd. 

hundar tränas för att spåra upp till exempel 

Den skadliga barkborren har ökat efter 
stormen Gudrun 2005. Fällda träd har 
ett sämre försvar än friska, stående. 

Malinoisen Hiro
är en av Annette 
Johanssons
sökhundar.
Han var tidigare
narkotikahund
hos polisen.



Barkborrehunden känner igen 
signal molekyler som den åtta-
tandade barkborren skickar ut 

och markerar var de fi nns.
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med hund. Det är vanligt att de fl yger med 
drönare för att upptäcka träd som vissnat, 
men då kan det vara för sent att hinna 
åtgärda, påpekar Gunnar Isacsson, ekolog 
på Skogsstyrelsen.

– Det dröjer sju, åtta veckor innan det 
syns på träden och då har man bara ett 
par veckor på sig innan barkborrarna har 
hunnit fl yga vidare. Och om angreppet sker 
i augusti, september vissnar kanske inte 
trädet förrän i mars, april året efter. Hun-
darna är ett perfekt redskap för att hitta 
angreppen tidigt, särskilt på stående träd, 
säger Gunnar Isacsson. 

Fredrik Schlyter tror att en kombination 
av hund och drönare är en bra lösning.

– Hundarna talar om var angreppen 
börjar och med drönare går det att snabbt 
få översikt över hela skogen.

För Annette Johansson är det dags att 
byta hund igen och ge sig ut på ännu en 
sökrunda. Varje dag täcker hon och hun-
darna mellan fem och tio hektar och det 
blir upp till två mils vandring. 

– Det är inte särskilt hippt och coolt. Det 
är svettigt, jobbigt, myggigt och stickigt, 
men eff ektivt, och jag har alltid min kompis 
med mig. 

Marie Alpman är frilansjournalist.

barken, som en brustablett som släpps i 
vatten. Meja fi ck nog ett kilo köttbullar.

Så vitt hon vet är hon först i världen med 
att söka efter barkborrar med hund och 
numera håller hon även kurser för andra 
hundägare. Men hela sommaren är hon i 
skogen och söker. Uppdragen kommer från 
privata skogsägare, större skogsbolag och 
länsstyrelser. Sommaren är fullbokad.

– Jag packade bilen i början av juni och 
när vi kommer hem igen vet jag inte riktigt. 
Så ser mina somrar ut. 

Arbetet har även resulterat i en veten-
skaplig artikel. På en konferens om 
sök hundar i USA upptäckte Annette 
Johansson och Fredrik Schlyter att ingen 
tidigare tränat sökhundar med syntetiska 
doftämnen. Artikeln de skrev tillsammans 
med Göran Birgersson på SLU publicerades 
förra året i Annals of Forest Science.

– Att hundar letar skadedjur är ju inte 
nytt. Det fi nns ju till exempel sökhundar för 
vägglöss och termiter, men alla tränar på 
biologiskt material. För granbarkborrar är 
det svårt eftersom de bara är aktiva under 
en kort period, säger Annette Johansson.

ÄVEN OM HON hållit på i många år är det 
fortfarande en nyhet för många skogsägare 
att det går att söka efter granbarkborrar 

Så angrips
trädet

Granbarkborren ger sig helst 
på nyfallna träd som har svårt 
att försvara sig till skillnad 
från friska, stående träd som 

för svarar sig med rinnande kåda 
och giftiga terpener. För att 

övervinna trädets försvar krävs 
att många granbarkborrar angri-
per trädet samtidigt. De lockar 
dit andra borrar genom att ut-
söndra speciella doftämnen.

Samtidigt som skalbaggarna 
borrar sig in genom barken 
infekterar de trädet med 

blånads svampar som bidrar till 
att trädet dör. Hanarna gnager 
först ut en parningskammare. 

När honorna lockats till granen 
gör de en 10–15 centimeter 

lång gång där de lägger sina 
ägg. När äggen kläcks äter sig 
larverna fram i egna gångar. 
Larverna blir puppor och nya 
granbarkborrar kommer ut.

På senare år har det blivit 
vanligare med två generationer 
på samma sommar. De flesta 

skalbaggar övervintrar i marken 
men de kan också tillbringa 
vintern under trädets bark.
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Svenska forskargrupper och 
företag ligger i framkant för 
att utveckla ORGANISKA BATTERI-
MATERIAL som kan ersätta dagens 
oorganiska motsvarigheter. 
Det öppnar för miljövänlig 
och billig energilagring.
Text Daniel Brandell och Xavier Crispin

Organiska 
batterier  
på fram-
marsch

D
EN SNABBA TILLVÄXTEN för litiumjon-
batterier är en nyckelkomponent i om-
ställningen till elektrifiering och ett mer 
hållbart energisystem. Men – som Kemisk 
Tidskrift tidigare har skrivit om – så utgör 
litiumjonbatterierna själva ett potentiellt 
hållbarhetsproblem. De innehåller säll-
synta och toxiska råmaterial, är beroende 
av energikrävande tillverkningsproces-
ser och är problematiska att hantera vid 
åter vinning. Ett byte från oorganiska till 
organiska – eller till och med biologiska – 
råmaterial kan vara en möjlig lösning. En 
rad försök i den riktningen sker just nu. 

De vanligast förekommande av grund-
ämnena i periodiska systemet är kol, syre 
och väte, som alla finns rikligt i biosfären. 
Det ger, i kombination med den variations-
rikedom som organisk synteskemi kan 

uppvisa, förutsättningar för att skräddarsy 
nya och organiska elektrodmaterial för 
batterier. De kanske inte kommer att klara 
av att möta de höga kraven för batterier i 
fordon, men kan vara väl så intressanta för 
energilagring från sol- och vindkraft.       

Den möjliga användningen av en batteri-
teknik bestäms dels av hur mycket energi 
som kan lagras, dels av hur mycket effekt 
som kan genereras (se diagram). Mycket 
energi betyder till exempel att en lång 
sträcka kan tillryggaläggas, men effekt 
krävs för höga hastigheter och tunga back-
ar. Egenskaperna finns hos olika sorters or-
ganiska batterier. Till exempel har ledande 

polymerer hög reaktionshastighet och ger 
god effekt, medan föreningar 

med lägre molekylvikt kan 
lagra mer energi. Därmed 

finns förutsättningar 
för att använda de 
organiska materialen 
som energi lager. 

DEN ENERGI SOM  kan 
lagras elektrokemiskt 

är produkten av spän-
ningen mellan elektro-

derna och kapaciteten 
i systemet. Spänningen 

bestäms av potentialskillnaden 
för de redoxreaktioner som äger rum 

i de två elektroderna, medan kapaciteten 
avgörs av hur många elektroner som kan 
frigöras per vikt- och volymenhet. Därut-
över måste batteriet också kunna laddas 
upp och ur väldigt många gånger för att 
materialen ska användas effektivt. 

De organiska elektrodmaterial som 
använder vattenbaserade elektrolyter är 
attraktiva ur miljö- och säkerhetssynpunkt. 
Traditionellt har de dock lidit av självur-
laddning och av att energitätheten blir låg, 
då spänningen begränsas till 1–1,5 volt på 
grund av vattnets elektrokemiska stabilitet. 
Med organiska lösningsmedel i elektro-
lyten kan dock stabilitetsfönstret höjas 
till mer än tre volt, vilket gör att kemiskt 
aktiva redoxgrupper som är funktionella 
vid mycket höga eller låga potentialer kan 
komma ifråga. Därmed höjs spänningen 
och också energiinnehållet.    

Det finns en stor mängd organiska 
elektrod material som kan reagera elektro-
kemiskt reversibelt och därmed ut-
göra basen för ett batteri: polymera och 
lågmolekylära föreningar, biobaserade 
och syntetiska material. Historiskt har de 
mest välanvända organiska föreningarna 
för energilagring varit elektronledande 
polymerer, till exempel pedot (polytio-
fen, se formel på nästa uppslag). På dessa 
konjugerade polymerer finns delokalise- FO
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rade elektroner, som bildar en konjugerad 
transportväg genom polymerkedjan och 
ger materialet en hög elektrisk lednings-
förmåga. De går att likna vid ”syntetiska 
metaller”, och kan lagra stora mängder 
elektrisk laddning på ett sätt som påminner 
om en superkondensator – och därmed ge 
hög eff ekt. Emellertid har deras tendens till 
överoxidering lett till att batterierna ofta 
drabbas av självurladdning. Det har lett till 
ett sökande efter alternativa material med 
redoxaktiva grupper som inkorporeras i 
polymeren, som exempelvis polyantra-
kinon (se formel på nästa uppslag). Dessa 
polymerer kan genomgå reaktioner vid 
gränsskiktet mot elektrolyten, vilket resul-
terar i elektroder med högre kapacitet. 

Icke-konjugerade polymerer med lokalt 
konjugerade monomerer eller sidogrupper 
(som till exempel biopolymeren lignin, se 
formel) har typiskt lägre elektrisk lednings-
förmåga men å andra sidan väldefi nierade 
redoxpotentialer, och kan därmed möjlig-
göra de elektrokemiska processer som 
kännetecknar ett batteri. Eftersom de är 
elektriskt isolerande behöver de kombine-
ras med ett ledande material i elektroden, 
ofta kol eller en ledande polymer, i någon 
form av nanokomposit. 

ALLA ORGANISKA elektrodmaterial är emel-
lertid inte polymerer. Eftersom ämnen med 
lägre molekylvikt (till exempel dilitium-
tereftalat, se formel) generellt har en högre 
koncentration av redoxaktiva grupper än 
motsvarande polymerer, så har de högre 
kapacitet. Problemet är i stället att dessa 
molekyler lätt löser sig i batteriets elektro-
lyt, vilket gör att batteriet snabbare dör och 
självurladdas. Senare tids forskning har 
dock visat att det problemet kan lösas med 
smart elektroddesign, där molekylerna 
bättre binds fast på det elektronledande 
substratet. För den här kategorin material 
har också nya och intressanta elektro-
kemiska mekanismer observerats. Forskare 
vid Uppsala universitet har till exempel 
lyckats fl ytta gränserna kring hur mycket 
litiumjoner som reversibelt kan tas upp av 
omättade organiska molekyler, i en process 
som kallas ”superlitiering” (se formel på 
nästa uppslag). För vissa av dessa organiska 
föreningar har man genom elektrokemiska 
reaktioner uppnått ett förhållande närmare 
1:1 mellan kol och litium, vilket innebär en 
sexfaldig ökning av kapaciteten jämfört 
med det konventionella elektrodmaterialet 
grafi t i litiumjonbatterier.  

Kraven på ekonomiskt försvarbar och 
miljömässigt hållbar teknik har lett till ett 
uppsving för användningen av biobaserade 
material för energilagring. Många svenska 
akademiska forskargrupper och företag, 

Energi och e‡ ekt
Hur en batteriteknik kan användas beror på hur mycket energi 
som kan lagras och hur stor eff ekt som kan genereras. Nedan 
jämförs några organiska batterier med andra batterisystem.
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till exempel Billerud-Korsnäs, undersöker 
i dag olika lösningar och material, framför 
allt produkter som använder material från 
skogsindustrin. Cellulosa – ungefär 70 
procent av ett träd – kan fungera både som 
separator mellan elektroderna, som binde-
medel däri och som elektrodsubstrat eller 
jonselektivt membran i en mycket varie-
rande fl ora av batterier. Det går att använda 
nanofi brös cellulosa för att styra fördel-
ningen av elektronledande polymerer, och 
därmed konstruera en struktur för optimal 
kombination av elektron- och jontransport 
i biobaserade superkondensatorer. Dock 
begränsar de elektrokemiskt inerta egen-
skaperna hos cellulosa (elektronisk isolator 
och föga redoxaktivt) dess användning för 
energilagring. Forskning vid Linköpings 
universitet har under lång tid i stället foku-
serat på användning av lignin, vilket företa-
get Ligna Energy utnyttjar i sina produkter. 
Lignin är en icke-konjugerad förgrenad 
redoxaktiv biopolymer där två elektroner 
kan lagras per funktionell grupp av katekol. 

Cellulosa kan
användas till
exempel som 
separator mellan 
elektroder eller 
som bindemedel
i elektroderna. 

Vidare kan både cellulosa och lignin be-
handlas genom kontrollerad pyrolys för att 
skapa en rad olika kolmaterial som varierar 
i grafi tinnehåll och struktur. Dessa har 
visat sig gå utmärkt att använda för anoder 
i både litium- och natriumbatterier.   

YTTERLIGARE ETT SÄTT att använda orga-
niska redoxaktiva molekyler är att utnyttja 
dem i så kallade fl ödesbatterier, som har 
en fundamentalt annorlunda konstruktion 
än vanliga batterier. De aktiva materialen 
pumpas runt i elektrolyten till elektrod-
ytorna. För stationär energilagring kan 
dessa organisk-kemiska fl ödesceller vara 
mycket attraktiva, även om de begränsas i 
energitäthet av hur mycket organiska mole-
kyler som kan lösas i elektrolyten.  

Medan det fi nns många positiva egen-
skaper vad gäller den elektrokemiska 
prestandan hos dessa organiska energi-
lagringsenheter, både för batterier och 
superkondensatorer, så fi nns fortfarande 
ett antal centrala problem att lösa innan 

de på allvar kommer att göra avtryck i 
energisystemet. En viktig aspekt är att 
många av materialen degraderar och löser 
sig i elektrolyten över tid. Batterierna kan 
uppvisa väldigt många cykler, men dessa 
är förhållandevis korta och batteriets totala 
livslängd begränsad. Dock kompenserar 
en låg kostnad för de ingående materialen i 
stor utsträckning för en kort livslängd, inte 
minst eftersom materialen i dessa batterier 
lär vara förhållandevis lätta att återvinna. 
Ett annat hinder är att även om energitäthe-
ten per viktenhet ofta är hög, så är det desto 
mer problematiskt räknat per volymenhet. 
Batterierna har därmed en tendens att bli 
väldigt skrymmande, och att använda dem 
i fordon ligger inte närmast till hands. I 
stället är det storskalig energilagring vid 
sol- och vindkraftparker som ofta framställs 
som det naturliga användningsområdet. 

Här bör det poängteras att energitäthet 
är synnerligen viktigt även för stationär 
energilagring – en rad kringkostnader för 
installation och skötsel är beroende av stor-
leken på batterierna. Än mer problematiskt 
är att alla icke-aktiva komponenter i cellen, 
av vilka många har en hållbarhetsproble-
matik, behöver skalas upp om energität-
heten är låg. Det kan leda till betydande 
resurs- och kostnadsproblem. Vidare, även 
om molekylär design är ett kraftfullt verk-
tyg inom kemisk syntes för att optimera 
materialens prestanda, så kan detta bidra 
med betydande miljöpåverkan och stora 
kostnader beroende på mängden reagens 
och syntessteg. Även om grundämnena är 
vanliga så kan kostnaden för fl era orga-
niska elektrodmaterial springa iväg, och 
den reella fl exibiliteten i design är därmed 
kanske mindre än vad man föreställer sig.      

MED DETTA SAGT  bör det dock hållas i 
minnet att vi går mot ett elektrifi erat 
samhälle med mer intermittenta energi-
källor, och vi är därmed i behov av allt mer 
energilagring. Det ökar kraven på att hålla 
nere kostnaderna och miljöpåverkan, och 
det kommer vara svårt för de etablerade 
litiumjonbatterierna att själva uppfylla 
samtliga behov. Kan avgörande kliv tas vad 
gäller livslängden för de organiska elek-
trodmaterialen, och kompromisserna med 
energitäthet inte blir alltför stora, bör det 
fi nnas ett stort utrymme för dessa kemier. 
Vi närmar oss. 

Daniel Brandell är professor i material-
kemi vid Uppsala universitet. Han är 
också medlem i redaktionsrådet för 
Kemisk Tidskrift. Xavier Crispin är 
professor i organiska energimaterial vid 
Lin köpings universitet och medgrundare 
av forsknings bolaget Ligna Energy.
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Forskare vid Uppsala universitet har via en elektrokemisk process lyckats få omättade organiska 
molekyler att reversibelt ta upp extremt mycket litium, i en process de kallar ”superlitiering”. 

Superlitiering

DILITIUMTEREFTALAT har 
mycket hög energitäthet, 
och kan användas både 
som anod och katod 
i batterier. 

Organiska 
material för 
framtidens 
batterier

PEDOT är en klassisk 
elektronledande 
polymer som elektro-
kemiskt kan absorbera 
laddning från vatten.

LIGNIN är ett 
biobaserat 
material som 
kan användas för 
energilagring.

POLYANTRAKINON är en 
konjugerad polymer med 
redoxaktiva grupper.
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Det
mörka

Att dricksvattnet i Ronneby visade sig
innehålla skyhöga halter av PFAS blev
en väckarklocka för många i Sverige.
De långlivade kemikalierna finns
inte bara där, de finns överallt.
Vad det betyder för vår hälsa

är svårare att reda ut.
Text Per Westergård

vattnet
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PFAS-ämnen 
kan komma ut i 
dricksvattnet. 
Enligt Livsmedels-
verket fi nns ett 
tiotal allmänna 
vatten täkter som 
innehåller för 
höga halter av 
ämnena.  
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ivet rullade länge på som vanligt i den lilla 
staden Parkersburg i West Virgina, USA. De 
flesta ortsbor arbetade för Dupont, och det 
var mer eller mindre outtalat att här lever 
vi efter devisen att inte bita den hand som 
föder en. Om inte flera av bonden Wilbur 
Tennants kor hade dött hade det nog fort-
satt så och staden hade inte behövt få en 
huvudroll i en Hollywoodfilm.  

MEN LÅT OSS ta det från början. Den 
amerikanska kemijätten Dupont startade 
1951 en fabrik i Parkersburg för att tillverka 
stekpannor med en yta där varken fett, vat-
ten eller smuts fastnade. För att få till den 
magiska egenskapen användes PFOA, en 
ny kemisk substans som tillhör den större 
kemikalie-familjen PFAS. Stekpannan blev 
en stor framgång, både för företaget och för 
stadens innevånare.

Så hade det kunnat fortsätta om det 
inte hade varit för några kor, och att de så 
hastigt dog. 

Hela historien finns skildrad i filmen 
Dark Waters som hade premiär i mars i år. I 
den får vi följa Wilbur Tennants väg från det 
att han säljer en del av sin mark till Dupont 
till dess att han och 3 500 andra ortsbor 
ingår en förlikning med kemiföretaget, som 
ger dem ett skadestånd på sex miljarder 
kronor. Allt för att kompensera lidande och 
sjukdomar hos både människor och djur.

Att de till slut fick ut ett så stort belopp 
beror lika mycket på att Dupont hade mör-

kat vad de visste. Att de redan på 1950-ta-
let hade fått veta från leverantören 3M att 
kemikalien var giftig för försöksdjur, att 
de på 1960-talet hade fått kunskap om att 
den inte bryts ner i naturen och därmed 
kunde förorena grundvatten. De hade inte 
heller berättat att de under 1980-talet fått 
klart för sig att PFOA kan ge upphov till 
fosterskador, eller att de själva hade smyg-
tagit prover på grundvattnet i området 
och upptäckt höga halter av kemikalien. 
Vilket i sig inte var så konstigt eftersom de 
under åren hade spridit ut minst 7 100 ton 
PFOA till miljön, via luften, till vatten eller 
genom att gräva ner det de ville bli av med, 
bland annat på Wilbur Tennants tidigare 
marker. 

Det som hände i Parkersburg rymmer allt 
som krävs för att skapa en känslosam film. 
Men tyvärr är händelsen inte unik –liknan-
de utsläpp finns på många håll i världen 
och i dag finns ingen plats på jorden där 
kemikalien inte finns att hitta. Värst är det 
i områden nära brandövningsplatser, där 
man under årtionden har sprutat ut stora 
mängder brandskum av AFFF-typ, avsedd 
för oljebränder, utan att fundera på vad 
det innehöll, vart det sedan har tagit vägen 
eller vad det skulle få för konsekvenser för 
människors hälsa. 

Men inte bara där – runt många fabri-
ker finns förhöjda halter av någon av de 
omkring 5 000 olika varianter av kemika-
lien i familjen PFAS. Det gör att miljontals 
människor i Europa beräknas få i sig högre 
halter än vad som anses vara ett tolerabelt 
dagligt intag. Läget i Sverige är inte bättre, i 
vissa avseenden till och med sämre. 

Gemensamt för alla PFAS-kemikalier 
är att de består av en kolkedja där vätea-
tomerna helt eller delvis har bytts ut mot 
fluoratomer. Det ger ämnena en lång rad 
eftertraktade och unika egenskaper, vilket 
har gjort att kemigruppen under många 
år har använts i en lång rad olika 
produkter. Stekpannor, livsmed-
elsförpackningar och kläder är 
bara några av alla, men det är inte 
konsumentprodukterna i sig som 
är bekymret, utan snarare de för-
oreningar som uppstår i samband 
med produktionen.

ÄVEN OM PFAS har använts länge i Sverige 
var det först 2013 som kemikalien blev upp-
märksammad av allmänheten, åtminstone 
i ett mer negativt perspektiv. Då informe-
rade Länsstyrelsen i Blekinge det kommu-
nala bolaget Ronneby miljö och teknik om 
att det vatten som levererades i de östra 
delarna av kommunen innehöll höga halter 
av PFAS, en förorening som försvarsmakten 
snabbt erkände sig skyldig till.

– Vi har kommit fram till att det är 
brandövningsplatsen på F17 och använ-

dandet av brandskum innehållande den 
aktuella komponenten som ligger bakom 
föroreningen i dricksvattnet från vattenver-
ket i Brantafors, var Folke Borghs från För-
svarsmaktens miljöprövningsenhet något 
torra kommentar till tidningen Sydöstran i 
samband med avslöjandet.

F17 hade dock ingen riktig koll på hur 
länge de hade använt brandskum innehål-
lande PFAS. Kanske hade de börjat någon 
gång på 1970-talet, kanske senare. Mer 
tydliga var de med att de inte ville betala 
någon ersättning till de Ronnebybor som 
under årtionden har fått förorenat vatten i 
sina kranar.

– För vad ska det betalas ersättning? Det 
finns inget som visar ett samband mellan 
föroreningen och eventuell ohälsa, hävda-
de Folke Borgh.

ENLIGT ANNA KÄRRMAN,  proprefekt för in-
stitutionen för naturvetenskap och teknik 
vid Örebro universitet, är det som hände på 
flygplatsen i Kallinge inget extraordinärt. 
Det finns mängder av platser runt om i 
världen där utsläppen av PFAS-ämnen har 
varit lika höga, eller högre. Att det är Ron-
nebybornas dricksvatten som har fått så 
stor uppmärksamhet beror mer på, menar 
hon, att det är ett så tydligt fall. 

– Då menar jag att det är höga koncen-
trationer i dricksvattnet. Utsläppen på 
många andra ställen har varit mer omfat-
tande men där har effekten blivit mindre 
eftersom det har skett till vattensystem där 
utspädningseffekten har varit större än i 
Ronneby.

Ett exempel på hur en mycket begränsad 
användning av högflorerat brandskum kan 
totalförstöra en vattentäkt är när brandkå-
ren i Hudiksvall släkte en villabrand i byn 
Hamre. Att konsekvenserna blev så stora 
berodde dels på att brandkåren använde fel 
typ av skum och dels på att berggrunden 

var så sprucken att skummet enkelt kunde 
rinna ner till grundvattnet. Att en så rela-
tivt liten insats kunde ge så stora negativa 
effekter har tvingat brandkårer runt om i 
landet att se över sina rutiner när det gäller 
användningen av florerade brandskum. 
Men fortfarande finns det inte någon enig-
het om när, hur och var dessa kan eller får 
användas. 

Enligt Livsmedelsverket innehåller ett 
tiotal allmänna vattentäkter halter som 
överstiger den gräns där åtgärder måste 

   ”Vattenlösliga kemikalier 
kan vara både långlivade 
         och toxiska.”
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sättas in. Naturvårdsverket gör samtidigt 
en bedömning att cirka 300 000 människor 
vid något tillfälle kan ha exponerats för 
PFAS-halter över åtgärdsgränsen från all-
männa vattentäkter. Även om brandsläck-
ningsskum är den största direkta punktkäl-
lan kommer en hel del av utsläppen från 
avloppsreningsverk, avfallshantering och 
industriverksamhet.

Invånarna i den del av Ronneby som har 

fått vatten från vattenverket i Brantafors är 
bland dem som har de högst uppmätta hal-
terna av PFAS i blodet i hela världen. Vad 
det betyder för deras hälsa är mer oklart. 

Det vi vet är att PFAS tillhör en grupp 
ämnen som är väldigt stabila och däri-
genom inte orsakar några akuta skador. 
Däremot misstänks kemikaliegruppen 
kunna påverka både immunsystemet och 
hormonbalansen, och därmed på sikt öka 
risken för olika typer av ohälsa. 

PFAS är dock en lurig kemikaliegrupp. 
Att de inte är direkt giftiga och dessutom 
vattenlösliga brukar vara en ganska säker 
indikation på att ämnet är relativt ofarligt. 

– Nu vet vi att det inte stämmer. Vatten-
lösliga kemikalier kan vara både långlivade 
och toxiska. Och det gör dem till och med 
än mer problematiska än icke-vattenlösliga 
ämnen. Inte minst eftersom vattenlöslighet 
betyder att de är betydligt svårare och mer 
kostsamma att rena bort, och därmed ökar 
risken för att de kommer att fi nnas kvar i 
miljön under lång tid, säger Anna Kärrman.

TIDSASPEKTEN ÄR I  det här fallet viktig, 
menar hon, eftersom en låg dos under lång 
tid kan vara minst lika hälsoskad-
ligt som en hög under en kort 
tid. Frågan om hur vi påverkas 
av PFAS kommer att aktualiseras 
ytterligare i takt med att allt fl er 
länder får allt svårare att försörja 
sin befolkning med dricksvatten.

– Klimatförändringen gör att vi 
kommer att tvingas recirkulera det 
vatten vi har tillgång till. Och i och 
med att koncentrationen av PFAS 
och andra giftiga ämnen ökar för 
varje cirkulation blir hotet mot vår 
hälsa med tiden större.

En av dem som har grävt ner 
sig ordentligt i frågan om hur 
PFAS har påverkat dem som bor 
i Ronneby är Kristina Jakobsson. 
När det blev känt att en stor del av 

dem som bor i Ronneby hade fått i sig höga 
halter av PFAS arbetade hon på Arbets- och 
miljömedicin Syd i Lund, ett samarbetsor-
gan för fyra av Sveriges sydligaste regioner. 
Hon fi ck då i uppdrag att göra en riskvär-
dering vilket senare utvecklades till ett 
forskningsprojekt som hon fortfarande är 
engagerad i. Hon gör det numera utifrån 
sin roll som professor i arbets- och miljö-
medicin på Göteborgs universitet, även nu 

med sina tidigare forskar-
kollegor i Lund.

Hennes forskargrupp har 
en hel del internationell 
forskning att luta sig mot. 
Även om det fi nns en del 
skillnader i resultat mellan 
olika studier fi nns det 
tydliga indikationer på att 

PFAS påverkar antikroppsbildningen efter 
vaccinationer. Det betyder inte nödvän-
digtvis att vaccin förlorar sin skyddande 
eff ekt, utan det är mer en indikation på att 
kroppens immunförsvar har påverkats. 
Det fi nns även tecken på att födelsevikten 
hos barn blir lägre om mamman har höga 
halter av PFAS i blodet. 

ANDRA STUDIER AV hälsoeff ekter är mer spre-
tiga. Påverkan på sköldkörtelhormoner är 
ett exempel, höjt kolesterol ett annat.  

– När det gäller kolesterol ser man en 
eff ekt men det diskuteras om det är ett 
faktiskt orsakssamband eller om det är ett 
skenbart. När en arbetsgrupp i den euro-
piska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, 
EFSA, utvärderade forskningsläget valde 
man att inte ta med kolesterol i bedöm-
ningen. Men i praktiken spelade det ingen 
roll, andra faktorer är så tydliga att de nu 
rekommenderar ett betydligt lägre tolera-
belt veckointag jämfört med i dag, säger 
Kristina Jakobsson. 

Risken att få cancer lyfts ofta fram i 
debatten kring PFAS. En stor amerikansk 

Samarbete
för att fasa
ut PFAS i
Sverige och EU
Inom EU är PFOS och ämnen 
som kan brytas ned till 
PFOS med vissa undantag 
förbjudna sedan 2008. Från 
och med i år kommer samma 
sak att gälla PFOA. De båda 
varianterna av PFAS har 
dock ersatts av andra som 
misstänks vara lika proble-
matiska. Sam tidigt kommer 
nya otestade PFAS-ämnen ut 
på marknaden. 

37 svenska myndigheter 
och forskningsinstitutioner 
har undertecknat en avsikts-
förklaring om att samarbeta 
för att minska riskerna och 
öka kunskapen om PFAS. 
Kemikalieinspektionen, som 
arbetar aktivt med att fasa 
ut PFAS i EU och i Sverige, 
samarbetar  med kemikalie-
myndigheterna i Tyskland, 
Nederländerna, Danmark 
och Norge för att ta fram det 
omfattande underlag som 
krävs för ett begränsnings-
förslag inom EU:s kemikalie-
lagstiftning Reach. 

Syftet med förslaget är 
att förbjuda all användning 
som inte är nödvändig för 
samhället.

PFAS (perfl uorerade och polyfl uorerade ämnen), eller högfl uorerade 
ämnen som de också kallas, är ett samlingsnamn för cirka 5 000
industriellt framställda kemikalier. De består av en kolkedja där
väteatomerna helt eller delvis har bytts ut mot fl uoratomer. 
 Ämnena har sedan 1950-talet använts bland annat i impregnerings-
medel, rengöringsmedel, skidvallor och andra vaxer, bekämpnings-
medel mot insekter och brandsläckningsskum.
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   ”De som bor i Ronneby har
rätt att få veta vad de har utsatts
           för och vad de riskerar.”
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höga halter av PFAS och ett som inte hade 
förorenat vatten. 

– Det gör att vi kan titta på vad som hän-
der både i en grupp med hög exponering 
och en grupp som har fått i sig de halter 
som flertalet svenskar. Vår intention är där-
för att beta av alla tänkbara hälsorisker för-
knippade med PFAS. De som bor i Ronne by 
har rätt att få veta vad de har utsatts för och 
vad de riskerar.  

VEM SOM BÄR ANSVAR för att vattentäk-
ter har förstörts av PFAS är en fråga som 
stöts och blöts på många håll. I USA, som 
i filmen Dark Waters, finns flera fall där 
företag har gjort upp med de drabbade vid 
sidan av det juridiska systemet, ofta med 
rejäla skadestånd som plåster på såren. I 
Sverige finns ingen motsvarande tradition 
att företag betalar sig fria från det formel-
la ansvaret, kanske för att det här är mer 
oklart vem som ska ställas till svars när 
något går snett.  

I Ronneby har de drabbade bildat 
PFAS-föreningen i Kallinge. I sin strävan 
att få rätt och ersättning har de valt att sikta 
in sig på det kommunala bolag som förser 
Ronnebyborna med dricksvatten. De gör 
det med hänvisning till att vatten är en pro-
dukt och att kommunen därigenom enligt 
produktansvarslagen har ett ansvar för att 

skydda konsumenter från person skador. 
Frågan är dock minst sagt knivig och därför 
vandrade ärendet hela vägen upp till Hög-
sta domstolen. Men 2018 slog de fast att 
vatten är en produkt och därmed skickades 
skuldfrågan tillbaka till Blekinge tingsrätt. 
Saken skulle ha avgjorts i september, men 
rättegången har skjutis upp till 2021. 

Frågan om det finns ett ansvar i ett 
tidigare led prövas dock inte. Trots att det 
enligt svensk och internationell miljörätt är 
förorenaren som ska ställas till ansvar kom-
mer både försvarsmakten, som genom sin 
hantering såg till att kemikalien hamnade i 
grundvattnet, och tillverkaren 3M, som det 
ser ut nu, helt undan. 

Nästa stora fråga är vem som ska betala 
för att rena vattnet från PFAS. I Uppsala, 
som har fått in stora mängder PFAS i sin 
dricksvattentäkt, används fortfarande det 
förorenade vattnet. I �ol valde Uppsala vat-
ten och avlopp, till skillnad från PFAS-fören-
ingen i Ronneby, att ställa  Försvarsmakten 
till svars. De kräver drygt 225 miljoner kro-
nor för att ersätta de kostnader de har för att 
rena det vatten som Uppsalaborna dricker. 

Per Westergård är frilansjournalist.

studie, som går under namnet C8, peka-
de på en ökad sannolikhet för njur- och 
testikel cancer. 

– Ingen ifrågasätter deras resultat men 
enligt vetenskaplig tradition går det inte 
att dra några slutsatser från en enda studie. 
Men djurexperimentella studier visar på en 
ökad risk för cancer och därför har Interna-
tional agency for research on cancer, IARC, 
pekat ur PFOA som ett möjligt cancer-
framkallande ämne. 

I KRISTINA JAKOBSSONS egna studier 
från Ronneby, där man inledningsvis 
undersökte 3 700 personer, och som fort-
farande pågår, har man inte kunnat hitta 
någon ökning av vare sig inflammatorisk 
tarmsjukdom eller sköldkörtelsjukdom. 
Däremot ser man en påverkan på koleste-
rol. Frågan blir då om PFAS verkligen är så 
farligt. 

– Här gäller det att skilja på risk på 
individnivå och risk på befolkningsnivå. 
De cancerformer som den amerikanska 
C8-studien pekade på är ovanliga. Det är 
först när vi tittar på stora grupper som man 
möjligen kan se ett samband. 

Ronneby är i det sammanhanget ett 
bra utsläpp att studera eftersom en del av 
kommunen fram till 2014 hade två vatten-
verk, ett som levererade dricksvatten med 

I dricksvattnet i Ronneby fanns höga halter 
av PFAS. Utsläppen kunde spåras till F17 
i Kallinge, där man hållit brandövningar 

med brandskum som innehöll PFAS.
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I höst har universiteten delvis öppnat 
igen. Nedstängningen under pandemin har 
krävt många kreativa lösningar.

HÖSTTERMINEN vid Sveriges lärosäten har 
precis dragit igång och många universi-
tetslärare har mött sina nya studenter. 
Under vårterminen fi ck stora an-
passningar snabbt göras när loka-
lerna stängdes ned för att bromsa 
coronapandemins utbredning. 

För kemiutbildningarna blev 
självklart laborationerna en 
enorm utmaning. Laboratio-
ner kräver fysisk närvaro på 
ett labb för att alla förvänta-
de studieresultat ska kunna 
uppnås. Detta ställde stora 
krav på lärarkåren, som fi ck 
anpassa sig till det rådande 
läget. Uppfi nningsrikedomen 
var stor.

Genom kontakter med kolleger, 
andra lärosäten och länder (exempel-
vis via Facebookgruppen Strategies 
for teaching chemistry online) fi ck de 
nya idéer. Lärare fi lmade sig själva när de 
genomförde demonstrationer, och studen-
terna fi ck sedan tillgång till resultaten för 
att dra egna slutsatser. 

VID UMEÅ UNIVERSITET gjorde lärarna 
under våren en del undantag och studenter 
och doktorander fi ck möjlighet att vara på 
plats och genomföra vissa praktiska mo-
ment i små grupper. Lärarna skapade också 
laborationslådor för enklare laborationer, 
som studenter fi ck låna för hemlaboratio-
ner. Digitala laborationer som simuleringar 
blev också viktiga. 

I samband med coronapandemin har 
också den kemididaktiska forskningen bli-
vit viktig. Didaktikforskare som har stud-
erat digital kemiundervisning publicerade 
nyligen en artikel i Journal of Chemical 

Education, med viktiga lärdomar. Där dis-
kuterar författarna vilka kärnkompetenser 
som är viktigast att ge dagens och morgon-
dagens kemistudenter.

VÅRENS NEDSTÄNGNING gick väldigt 
snabbt och skedde ungefär mitt på vår-
terminen, då det var en examinations-
period för många utbildningar. De ordina-
rie tentorna, på plats i sal, fi ck ställas in och 
digitala varianter ordnas snabbt. 

Även här har lärare fått använda sin 
uppfi nningsrikedom. Tentor gjordes om 
till hemtentor som genomfördes via Zoom 
eller Teams, eller till mer öppna skriftliga 
inlämningsuppgifter. Vissa examinationer 
kunde inte genomföras, utan fi ck skjutas 
framåt. Eftersom examinationen, som reg-
leras i kursplanerna, modifi erades behövde 
universiteten också anpassa reglerna så att 
examinationerna skulle kunna genomföras 
i nya former.

Även undervisningen förändrades. 
Under andra halvan av vårterminen 

skulle all undervisning bedrivas på 
distans. För att minska smittsprid-
ningen tvingades studenterna sitta 

hemma, så ofta även lärarna. 
Föreläsningar fi ck genomför-

as digitalt. Lärare satt vid 
sina datorer och pratade 
till skärmen. Studenterna 
var ofta osynliga eftersom 
många inte använde webb-

kameran. Den kontakt som 
fi nns i klassrum försvann 

till stora delar. Ibland använde 
studenterna chattfunktioner 
för att ställa frågor till läraren, 
något som vissa studenter 

uppskattade. En annan fördel 
med digitala föreläsningar var 

att studenterna kunde se föreläs-
ningarna igen, eftersom en del lärare 

spelade in sig själva. Detta visade sig vara 
högst uppskattat i de utvärderingar som 
gjordes i Umeå.

DENNA HÖST HAR  universitet och hög-
skolor delvis öppnat igen. Vissa fortsätter 
arbeta helt digitalt, medan andra försöker 
kombinera analog och digital undervis-
ning. Vid exempelvis Umeå universitet 
prioriteras nybörjar studenter och studen-
ter som läser på programmens sista termin, 
när det handlar om vilka som ska få vara på 
plats för vanlig undervisning.

Karolina Broman, Kemisamfundets
utbildningsnämnd, även ordförande i 
utbildningskommittén vid Umeå
universitet.

Utbildning

Stängningen
en prövning för 
universiteten

”För kemi-
utbildningarna
blev självklart

laborationerna en
enorm utmaning.”
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tetslärare har mött sina nya studenter. 

lerna stängdes ned för att bromsa 

För kemiutbildningarna blev 

Genom kontakter med kolleger, 
andra lärosäten och länder (exempel-

distans. För att minska smittsprid-
ningen tvingades studenterna sitta 

hemma, så ofta även lärarna. 

fi nns i klassrum försvann 
till stora delar. Ibland använde 

studenterna chattfunktioner 
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Karriär  NYTT OM FOLK

Nya upp- 
drag och  
utmärkelser

Richard Neutze, pro-
fessor i biokemi vid 
Göteborgs universitet, 
och Simon Elsässer, 
forskarassistent vid KI, 
får ERC Proof of concept 
grant. Bidraget som är 
på 150 000 euro ges till 
forskare som redan har 
fått pengar från ERC, för 
att de ska kunna vidare-
utveckla sina resultat. 
Totalt får 55 forskare 
från elva olika länder 
bidrag.

Per Ljungdahl, profes-
sor vid institutionen för 
molekylär biovetenskap, 
Wennergrens institut, är 
den första föreståndar-
en för Campus Solna vid 
Science for life labora-
tory – en ny tjänst. Han 
ska bland annat ansvara 
för den gemensamma 
forskningsmiljön.  

Sebastian Westenhoff, 
forskare i biofysikalisk 
kemi vid Göteborgs 
universitet, är ny vice 
ordförande i Sveriges 

unga akademi 
för perioden 
2020/2021. 
Akademin 
firar i maj 
nästa år sitt 

tioårs jubileum.

Yilmaz Mahshid är ny 
vd för läkemedels-
företaget Medivir. Han 
har en doktorsexamen 
från KI och har tidiga-
re arbetat på bland 
annat Pledpharma, 
Biolipox, Orexo och 
Industrifonden. 

Mikael Widersten, pro-
fessor vid institutionen 
för kemi, Biomedicinskt 
centrum vid Uppsala 
universitet, får 2020 års 
pedagogiska pris inom 
matematik, naturveten-
skap och teknik. Han är 
i sitt ledarskap peda-
gogisk, inkluderande 
och tydlig, vilket skapar 
en inspirerande miljö 
för både studenter och 
kollegor, lyder en del av 
motiveringen.

Agneta Norén, institu-
tionen för biokemi och 
biofysik vid Stockholms 
universitet, får priset 
Årets lärare 2020.  I 
motiveringen står bland 
annat: ”Studenterna 
upplever Agneta som 
en tydlig, lyhörd och 
inspirerande lärare med 
ett engagemang som 
smittar av sig och bidrar 
till deras eget driv och 
nyfikenhet.” 

Joakim Vijil Davidsson, 
DVL, Michaël Grimsberg, 
LTH, Kjell Jansson, 
Keyplants, Lars 
Josefsson, Västsvenska 
kemi- och material-
klustret, Oleg Pajalic, 
Perstorp och Chalmers, 
samt Agneta Sjögren, 
Kemisamfundet, är le-
damöter i nya styrelsen i 
Svenska Kemiingenjörers 
Riksförening, SKR. 

Ravi Rao är sedan den 
1 september ny forsk-
nings- och utvecklings-
chef i Sobi, efter Milan 
Zdravkovic som lämnar 
företaget. Ravi Rao kom-
mer närmast från Aeglea 
Biotherapeutics där han 
varit medicinsk chef. 

VETENSKAPS AKADEMIN 
National academy of sciences 
grundades av Abraham Lincoln 
år 1863. Kerstin Lindblad-Toh 
är den tionde svensken – men 
amerikansk medborgare och in-
vald som amerikansk ledamot. 

– Jag känner mig tacksam och 
överväldigad över att ha blivit 
invald. Det var en mycket posi-
tiv överraskning och är ett kvitto 
på att jag har gjort bra forskning 
under lång tid, säger hon. 

Som ledamot i akademin kan 
man exempelvis hjälpa till att 
ta fram riktlinjer i olika frågor. 
Här hämtas också vetenskapli-
ga rådgivare till presidenten. 

Kerstin Lindblad-Toh delar 
sin tid mellan Broad Institute i 
Boston och Uppsala universitet. 
Hennes forskning handlar till 
stor del om att kartlägga arvs-
massan hos olika djur. 

– Det går så mycket snabbare 
nu än tidigare. Men bara arvs-
massa gör man inte så mycket 
med. Det är viktigt att ha bra 
vetenskapliga frågeställningar. 

I hundens genom, som 
kartlades redan 2005, har hon 

Hon tar plats i 
anrik akademi
Uppsalaprofessorn KERSTIN 
LINDBLAD-TOH har valts in i den 
amerikanska vetenskapsakademin.

exempelvis letat efter gener 
som ger hunden sjukdomar. De 
har nästan alltid en motsvarig-
het hos människan.

– Hunden är min favorit efter-
som den ligger så nära förståel-
sen av människans sjukdomar. 

I ett annat projekt jämförs 
240 olika däggdjurs genom. 

– Genom att titta på vilka 
delar av arvsmassan som är 
likadana hos många däggdjur, 
kan man hitta de delar som är 
funktionella. Särskilt intressant 
är sedan förändringar inom 
dessa som kan ligga till grund 
för anpassning till nya miljöer.

Hon har även studerat männ-
iskan och tillsammans med 
professor Karin Forsberg-Nils-
son undersökt generna hos 
patienter med hjärntumörer. 

– Vi tittade på tumörer från 
38 patienter och hittade flera 
hundra nya gener där mutatio-
ner i reglersignalerna sanno-
likt påverkar uppkomsten av 
hjärntumörer. 

Nu tänker de använda sam-
ma metod för att studera flera 
andra cancertyper. 

Kerstin Lindblad- 
Toh är professor 
i komparativ 
genomik vid Upp-
sala universitet 
och vetenskaplig 
chef för ”vertebrate 
genomics” vid  
Broad Institute 
of MIT and 
Harvard. 
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FRÅN UNIVERSITETEN Karriär

TÄTNINGSMEDLET Rhoca-Gil 
blev känt i hela Sverige efter 
att det använts under bygget 
av järnvägstunneln genom 
Hallands åsen i slutet av 
1990-talet. Giftig akrylamid 
läckte ut och förgiftade fi sk i 
vattnet och kor på omgivande 
åkrar. I dag används andra 
kemiska injektionsmedel som 
epoxi och polyuretan. Men det 
fi nns ytterligare alternativ. 

– I Japan har man länge an-
vänt nanometerstora kristaller 
av kiseldioxid, ett naturligt 
mineral, för att stabilisera 
mark i sandiga, jordbävnings-
känsliga, områden. Partiklarna 
pumpas ner i sanden och bildar 
en gel som blir fast. Det har 
också testats för att täta tunnlar 
i Sverige, berättar Christian Sö-
gaard, som i sin avhandling har 
undersökt tätningsmedel som 
bygger på kiseldioxidkristaller. 

DET PRAKTISKA ARBETET har 
han till största delen gjort i 
labb. Till kisel-
dioxidpartiklarna 
– som är lösta i en 
alkalisk vatten-
lösning – tillsätts 
olika salter. Partik-
larna formerar sig 
då i nätverk så att 
det bildas en gel. På 
samma sätt bildas 
geler när metoden 
används för att täta 
sprickor.

Christian Sögaard 
och hans kolleger 
har granskat ytan 
på kiseloxidpartik-
larna för att se hur 
olika slags joner 
beter sig på ytan. 

– Vi har testat 

fl era olika joner för att se hur de 
påverkar partiklarnas stabilitet. 
Kaliumklorid bildar gel snabb-
are än natriumklorid och vi be-
höver inte tillsätta lika mycket 
av saltet. Gelerna som bildas 
verkar ha bättre hållbarhet. 

– Vi har också tittat på fl era 
joner samtidigt och inte som 
man har gjort tidigare varje 
jon för sig, vilket blir mer likt 
förhållanden i naturen. Grund-

Testar tätning med 
naturligt material
CHRISTIAN SÖGAARD har undersökt hur kristaller
av kiseldioxid kan användas som tätningsmedel.

”From silica nano-particles
to silica gels and beyond – Salt 
induced aggregation of silica 

nano-particles and the
stability of resultant gels”

Christian Sögaard
Institutionen för kemi– och 

molekylärbiologi, Göteborgs 
universitet.

Handledare: Zareen Abbas.
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vatten till exempel innehåller 
en blandning av salter. Det 
verkar fi nnas en hierarki i vilka 
joner som integrerar med ytan, 
säger Christian Sögaard. 

FORSKARNA HAR OCKSÅ 
konstaterat att små partiklar 
formerar sig snabbare i geler än 
stora, att gelerna bildas snabb-
are vid hög temperatur – och 
att de är stabila. 

– Enligt våra beräkningar tar 
det 200–400 år att lösa upp 100 
milliliter gel, beroende på pH 
och vilket salt som används.

Christian Sögaards kolle-
ger fortsätter nu att studera 
bindningar mellan partiklarna 
i gelen för att få ytterligare 
information om dess stabilitet. 
Själv har han lämnat akademin 
för jobb i industrin. 

– Siv Engelmark

PROJEKTPROJEKT
3

Så bildas 
vattendroppar
En vattendroppe börjar 
växa i närheten av defekta 
kanter på underlaget, visar 
forskare i bland annat Umeå 
som har tittat på nano-
stora droppar på mineral-
partiklar. Sedan bildas 
tjockare vattenfi lmer, innan 
ytspänningen tar över för 
att täcka mineralytan och 
bilda droppar. Gruppen har 
använt atomkraftsmikro-
skopi och infraröda lasrar 
för sina studier.

Ny molekyl
för elektronik
Indiumnitrid kan användas 
för högfrekvens elektronik, 
men då krävs tunna skikt av 
materialet, vilket hittills har 
varit svårt att göra. Forska-
re i Linköping har utvecklat 
en molekyl av indium-alkyl-
triazenid, och visat att den 
kan användas för att göra 
tunna skikt av indiumnitrid, 
så kallad atomlagerdepone-
ring. De hoppas nu att deras 
nya molekyl ska möjliggöra 
indiumnitrid-base rad elek-
tronik.

Vikbara ramverks-
föreningar
Metallorganiska ramverks-
föreningar byggs upp som 
regelbundna nätverk i tre 
dimensioner, med knut-
punkter av metalljoner, 
hoplänkade av organiska 
molekyler. Nu visar en stu-
die från Chalmers att vissa 
av nätverken kan fällas ihop 
utan att geometrin runt 
knutpunkterna eller länkar-
na mellan dem påverkas. 
Det innebär att materialet 
kan ändra form, volym och 
densitet utan att de mole-
kylära komponenterna går 
sönder eller ändrar form. 

Forskare från Göteborgs universitet 
studerar en tunnel i Japan, där man 
använder kiseldioxid för att täta 
tunnlar.  
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lig del av boken. Även om jag 
inte varit delaktig i tillkomsten 
av Genie så kan jag kanske 
misstänkas för det. Så min 
recension måste således läsas 
med stor försiktighet – men det 
måste Genusdoktrinen också.

Vad är Genusdoktrinen för 
bok? Enligt mig ett trehundra-
sidigt polemiskt och hårt 
vinklat försök att leda i bevis 
att radikala genus vetare och fe-
minister tagit kontroll 
över jämställdhets-
arbetet på landets uni-
versitet och högskolor. 
Som främsta verktyg 
har konspiratörerna 
via politiska beslut 
påtvingat lärosätena 
en jämställdhetsinte-
grering under ledning 
av Nationella sekretariatet för 
genusforskning. En integrering 
som trots vällovligt syfte riske-
rar att leda till favorisering av 
kvinnor med sämre akademis-
ka meriter än män, inte minst 
på tekniska högskolor.

I KAPITLET ”Kejsarens nya 
ideologi” listar Arpi och Wynd-
hamn exempel på forskning 
som förnekar biologins roll 
som förklaring till skillnader 
mellan könen. Exemplen är 
bisarra och riskerar att dra 
ett löjets skimmer över hela 
genusvetenskapen. I ”Evolu-
tion av könsskillnader” blir 
framställningen mer sansad 
och man redogör för intres-
sant forskning om mäns och 
kvinnors IQ. IQ-kurvorna har 
tyvärr ingen referens och jag 

har försökt hitta grafen 
på nätet, eftersom jag 

misstänker att för-
fattarna överdriver 
skillnaden mellan 
män och kvinnor. 
En forskare som 

åberopas är Janet 
Shibley Hyde som gjort 

och sammanställt andras 
omfattande studier av (unga) 
mäns och kvinnors olika kom-
petenser i en artikel från 2014. 
Det finns skillnader, men till 
exempel skillnaden i matema-
tisk begåvning mellan könen 
är på väg att suddas ut, enligt 
Hyde. Skillnaden verkar vara 

som störst när det gäller spa-
tial kompetens, till männens 
fördel, en skillnad som enligt 
Hyde kan vara resultatet av mil-
jö och som också borde kunna 
suddas ut med olika åtgärder. 

DÅ MATEMATISK OCH spatial 
kompetens påstås vara särskilt 
viktig för tekniska universitet 
som Chalmers och KTH, ägnas 
deras jämställdhetsarbete spe-

ciell uppmärksamhet 
i kapitlet ”De tekniska 
högskolornas medio-
kra män”. På Chal-
mers är det en trio av 
ledningspersoner och 
på KTH en vicerektor 
som pekas ut som ”re-
volutionärer” och/eller 
agerar nyttiga idioter 

till en odefinierad ”vänster”. 
Jag känner inte igen mig. 

För att återvända till bak-
sidestextens påståenden 
om ”revolution” och ”lyckta 
dörrar”, kan jag bara tala för 
Chalmers och inget stämmer. 
Vi använder externa sakkunni-
ga för att bedöma och rangord-
na kandidater och 70 procent 
av dessa kommer från övriga 
världen. Anställningskommit-
téns ledamöter representerar 
lärare, studenter, HR och re-
kryterande institutions prefekt. 
Oroväckande? Ja, om Arpis och 
Wyndhamns konspirations teori 
vore sann och alla ledamöter 
marinerade i genusvetenska-
pens avarter och beordrade att 
kvotera in kvinnor.

Genusdoktrinen skulle, med 
jämställdhetsintegreringen 
som exempel men utan att 
överdriva dess betydelse, kun-
nat ge flera värdefulla ingångar 
till en diskussion om både styr-
ning och jämställdhet. Nu blir 
det mest en pajkastning mot 
samhällsvetarkolleger inom 
genusvetenskapen och deras 
påstått handgångna inom uni-
versitetens ledningar. Onödigt, 
tycker jag.

Sven Engström, professor 
emeritus i farmaceutisk 
teknologi vid Chalmers, 
ordförande för centrala 
anställningskommittén 
2015–18.

”Pajkastning 
mot kolleger”
Sven Engström har läst en bok 
som stormar mot lärosätenas 
jämställdhetsarbete.

I BAKSIDESTEXTEN till boken 
Genusdoktrinen beskriver ledar-
skribenten på Svenska Dag-
bladet, Ivar Arpi, och doktorn 
i pedagogiskt arbete vid Göte-
borgs universitet, Anna-Karin 
Wyndhamn, hur ”en revolution 
sveper genom våra universitet” 
som innebär att ”kvinnor kvote-
ras in bakom lyckta dörrar”. 

Kanhända är jag både rätt och 
fel person att recensera boken. 

Rätt för att jag under 
tre år som ordföran-
de i Chalmers centrala 
anställningskommitté 
hade ansvaret för rekommen-
dationsbeslut i cirka 100 utlysta 
akademiska lärartjänster och 
drygt 150 befordringar. Fel 
eftersom Chalmers initiativ att 
öka rekryteringen av kvinnor 
genom 300 miljonerssatsning-
en Genie ägnas en inte obetyd-

Genusdoktrinen
Ivar Arpi och 
Anna-Karin 
Wyndhamn

[Fri tanke 2020]

�Recension En längre version av recensionen 
går att läsa på Kemisamfundet.se

 Enligt boken 
Genusdoktrinen 

favoriseras
 kvinnor 

trots sämre 
akademiska

meriter 
än män. 
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Det framgångsrika 
kemiåret 1920

grundämnen. Studierna av grundämnenas 
isotoper fortsatte 1920. Eftersom det skulle 
dröja ett drygt decennium innan neutro-
nen upptäcktes hade man ingen bättre 
förklaring än att även atomkärnan innehöll 
elektroner som neutraliserade en del av 
kärnladdningen.

ORGANISKA KEMISTER hade fullt upp, bland 
annat med att försöka lista ut strukturen 
för olika naturprodukter. År 1920 lyckades 
de till exempel sluta sig till den korrekta 
strukturen för kodein. Det var först under 
1930-talet som spektroskopiska mätinstru-
ment började dyka upp på laboratorier, 
så forskarna var ännu helt hänvisade till 
rent kemiska metoder. Allt var dock inte 
idel banbrytande framsteg. J. Kenner, som 

För hundra år sedan började vår moderna syn 
på atomen att växa fram. År 1920 gav viktiga 
inblickar i ATOMKÄRNANS UPPBYGGNAD.

DET MÅSTE HA varit spännande att vara ke-
mist år 1920. Det var framför allt den period 
då vår moderna syn på atomens byggnad 
höll på att växa fram. Det hade gått 20 
år sedan Planck lanserade kvant teorin, 
men de närmast följande åren skedde 
inga genombrott att tala om. År 1913 hade 
Niels Bohr lagt fram sin kvantmekaniska 
atommodell där elektronerna kretsar runt 
kärnan i cirkelrunda banor. Den förklara-
de visserligen vätets spektrallinjer, men 
försökte man stoppa in mer än en elektron 
uppstod massiva problem.

Arnold Sommerfeld, den person som fått 
fl est Nobelnomineringar utan att någonsin 
få ett Nobelpris, införde teorin om elliptis-
ka elektronbanor ett par år senare. År 1920 
tog han modellen ett steg längre och visade 
att splittringen av spektrallinjer i ett mag-
netfält kunde förklaras om elektronbanor-
na bara kunde anta bestämda riktningar i 
rymden. Alla var inte helt övertygade. Man 
diskuterade till exempel fortfarande en i 
dag bortglömd atommodell, där elektroner-
na sades oscillera runt fi xerade positioner i 
atomen snarare än att kretsa runt atomkär-
nan. Man kämpade också, än så länge för-
gäves, med att förklara molekylers byggnad 
med hjälp av kvantteorin. 

ÅRET GAV också några viktiga inblickar i 
atomkärnans uppbyggnad. År 1920 visade 
Ernest Rutherford att vätejoner, som han 
gav namnet protoner, frigörs vid kollisioner 
mellan atomkärnor och α-partiklar (heli-
umkärnor). James Chadwick, mest känd 
för sina bidrag till neutronens upptäckt, 
mätte spridningsvinkeln som uppstod vid 
beskjutning av metallfolier med α-partik-
lar, och kunde visa att den var beroende av 
kärnladdningen. Det gav ytterligare stöd 
för hypotesen att ett grundämnes atom-
nummer är proportionellt mot kärnladd-
ningen. Året före, 1919, hade William Aston 
publicerat resultaten från sina studier 
med den första masspektrografen. Aston 
hade visat att neon i själva verket är en 
blandning av två isotoper. Tidigare hade 
man bara känt till isotoper av radioaktiva 

sammanfattade 1920 års bidrag till den 
organiska kemin i Annual Reports on the 
Progress in Chemistry, inleder avsnittet om 
halogenföreningar med följande ord. ”One 
of the less pleasant features of the literature 
this year is the large amount of space which 
has been devoted to descriptions of various 
halogen compounds used so extensively in 
chemical warfare.” Det var bara två år sedan 
första världskriget slutade, och många trod-
de att nästa stora krig skulle vinnas av den 
som hade den mest fasansfulla stridsgasen.

Efter en svacka under kriget hade också 
studierna av kristaller med röntgendiff rak-
tion åter fått fart. William Lawrence Bragg 
studerade till exempel avstånden mellan 
atomerna i kristalliserade grundämnen. 
Man lade också fram modeller för ett antal 
nya enkla kristallstrukturer som nickel, 
krom, antimon och zinkoxid.

1920 års Nobelpris i kemi tilldelades 
tysken Walther Nernst för hans bidrag 
till termodynamiken. Walter Nernst hade 
studerat fasomvandlingar hos kristaller 
och 1906 formulerat termodynamikens 
tredje huvudsats som, enligt Max Plancks 
defi nition, säger att entropin för en perfekt 
kristall vid noll grader kelvin är noll.

Anders Lennartson, doktor
i kemi, som har skrivit två böcker
om Carl Wilhelm Scheele.

KEMI FÖR 100 ÅR SEDAN Historia

Ernest Rutherford 
(till höger) 
i Cavendish 
laboratorium på 
universitetet i 
Cambridge, som han 
blev chef över 1919.
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Till sist OM ETT BRISTÄMNE

”PLATINA BLIR DAGLIGEN mer säll-
synt” noterade den amerikanska 
tidskriften Metal Industry 1916. 
Under första världskriget blev 
det brist på platina. Den skim-
rande dyrbara ädelmetallen, 
som tidigare mest använts i 
smycken, hade under 1800-talet 
blivit viktig för industrin. Plati-
na var särskilt bra att använda 
vid höga temperaturer eftersom 

platinan, 1 100 kg, 
till tandvård 1892. 
Den användes till 
att konstruera ett 
fäste för att sätta 
fast porslinständer 
i käken. Det var den 
enda metallen som 
inte smälte när man 
tillverkade tänder 
i ugn. Behovet av 
platina ökade inom 
många industrier.

Det hade inte varit 
ett så stort problem 
om inte metallen 
varit så ovanlig. 
Platina fanns bara 
på ett fåtal platser 
i världen, och ut-
vanns i små kvanti-
teter. Vid 1900-talets 
början kom nästan 
all platina från Ural-
bergen i Ryssland. 
Flera internationella 
syndikat kontrolle-
rade produktionen, 
och 1910 begränsade 
ryska regeringen ex-
porten av platina för 
att höja priset. Den 
minskade tillgången 
på platina skapade 
oro hos företag, 
och när transpor-

terna efter första världskrigets 
utbrott begränsades minskade 
tillgången ytterligare. Bristen 
blev allt mer kännbar, men den 
skulle bli ännu värre. Efter den 
ryska revolutionen 1917 expor-
terades nästan ingen platina 
från Ryssland. 

Industrierna försökte despe-
rat få tag på metallen på andra 
sätt. De ransonerade och ersatte 
platina när det var möjligt. Var-
je möjlig källa utvärderades för 
att öka tillgången på metallen. I 
USA förbjöd staten privatperso-
ner att skeppa ut smycken från 
landet och både privatpersoner 
och företag uppmanades att 
lämna in smycken och platina 
som inte behövdes till staten. 
Tandläkare som hade lager med 
artificiella tänder med platina-
fästen skickade dem till smälte-
rier. Tandvårdsföretag försökte 
ersätta den dyra metallen med 
ett billigare substitut, så att fler 
kunde få råd med ett implan-

Jakten på en 
dyrbar och 
sällsynt metall
Platina har egenskaper som gör 
metallen svår att ersätta.

Hanna Vikström, post- 
doktor vid institutionen för 
idé- och samhällsstudier, 
Umeå universitet.

den inte smälte, och metallen 
blev eftertraktad i glödlampor 
och för elektriska ändamål 
under slutet av 1800-talet. Dess 
egenskaper gjorde även att den 
var oumbärlig för tillverkning 
av svavelsyra, som behövdes för 
gödsel och sprängämnen. Men 
metallen hade fler använd-
ningsområden. I USA gick en 
tredjedel av den importerade 

tat. De testade en mängd olika 
alternativ, och insåg att det gick 
att byta ut platinafästen med 
ett fäste av guldbelagd volfram. 
Men General Electric kontrolle-
rade produktionen av volfram 
– de behövde metallen till glöd-
tråd i lampor och hade patent 
på processerna – så också det 
blev väldigt dyrt. Tandläkare 
försökte även använda fästen 
av stål och platina, men det var 
svårt att ersätta platinas speci-
ella egenskaper. 

I ETT DESPERAT försök att få tag 
i platina reste amerikanen 
Frederick W. Draper hösten 1917 
till Petrograd, där det fanns ett 
lager av den sällsynta metallen. 
Det blev en äventyrsfylld resa. 
Han tog tåget till Vladivostok 
och gömde tunga koffertar med 
platina, märkta med ambassad-
dokument, på tåget som var 
fullt med soldater och tyska spi-
oner. Draper lyckades undkom-
ma att bli upptäckt, trots att det 
blev känt att en värdefull last av 
platina var på väg till Vladivo-
stock. Han gömde sina koffertar 
på en bank i Vladivostock, och 
lyckades efter dröjsmål och 
ängslig väntan – båten han skul-
le åka med var tvungen att lagas 
– ta sig till Japan och vidare till 
USA. Med sig hade han nästan 
500 kg platina och en del palla-
dium, iridium och rhodium – 
den största importen på flera år. 
Det hjälpte för stunden. 

Efter krigsslutet blev det 
lättare att få tag i platina och 
under 1920-talet började företag 
utvinna metallen ur nya fyndig-
heter i Kanada och Sydafrika. 
Behovet av platina fortsatte att 
öka. Metallens egenskaper är 
oersättliga i vissa sammanhang. 
I dag används den främst i kata-
lysatorer, men också till smyck-
en och inom dentalindustrin. 
Sydafrika står för 70 procent av 
produktionen. Platina betraktas 
som en kritisk metall, viktig för 
omställningen till ett grönare 
samhälle, men det finns oro för 
en framtida brist. 

Antonio de Ulloa 
var den första 
som studerade 
platina i ett 
laboratorium.
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– JAG FYLLDE  i augusti och 
slutar lite i förtid. Min man är 
lite äldre än jag och vi vill ha 
tid tillsammans när vi båda 
är friska. Nu hoppas jag att vi 
kan resa, när det nu kommer 
att gå, och ser fram emot att 
kunna göra både spontana och 
längre resor. Australien är ett 
önskeresmål. Vi har dessutom 
tre barnbarn som bor i Karlstad 
och som jag vill få tid att träff a 
lite mer. 

Som vetenskaplig sekreterare 
har Ulrika Örn många olika 
arbetsuppgifter, men främst 
handlar det om att vara med 
och arrangera konferenser, 
som hålls av sektionerna. Det 
innebär bland annat att boka 
föredragshållare och konferens-
anläggning, ha kontakt med 

66:e Berzeliusdagarna 22–23/1 2021
Under de 66:e Berzeliusdagarna som hålls i januari näs-
ta år kommer 2018 års Nobelpristagare Frances Arnold
att medverka. Hon kommer att vara med digitalt den 
första av de två dagar arrangemanget pågår. Även öv-
riga föreläsare är klara. Förhoppningen är att dagarna 
ska kunna genomföras som brukligt i Aula Magna vid 

Stockholms universitet med cirka 350 deltagande gym-
nasieungdomar och 50 kemilärare,  samt utställare från 
de olika universiteten och högskolorna. Mer informa-
tion kommer att fi nnas på www.berzeliusdagarna.se. 

Fär svar på frågor, kontakta Ulrika Örn,
ulrika.orn@kemisamfundet.seFO
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deltagare, sponsorer och utstäl-
lare och att hantera abstracts 
som kommer in.

– Jag har haft en stor fördel 
av att jag är kemist med ett 
förfl utet inom forskning. Jag 
har ett stort kontaktnät i den 
vetenskapliga världen, som är 
viktigt och som jag har haft stor 
glädje av, säger hon. 

Ulrika Örn har en bakgrund 
som forskare i miljökemi vid 
Stockholms universitet. Arbetet 
handlade om miljöföroreningar 
och hur de sprids i naturen och 
tas upp i kroppen. Efter 25 år 
som forskare, lärare och studie-
rektor lämnade hon universite-
tet för Kemisamfundet. Nu är 
det dags att bryta upp igen.

– Jag kommer att sakna att 
vara uppdaterad om kemiforsk-

MOT NYA DESTINATIONER

”Jag kommer
att sakna
Berzelius-
dagarna”
ULRIKA ÖRN, vetenskaplig sekreterare 
på Svenska Kemisamfundets kansli, 
slutar efter 13 år på posten.

ning, kontakten med kemi-
samhället och alla personer 
i sektionsstyrelserna. Och så 
Berzeliusdagarna, det är hjärte-
barnet, säger hon.

Ulrika Örn har varit delaktig 
i arrangemanget under många 
år. De senaste fem åren har hon 
haft huvudansvaret. 

– Det är jätte, jättekul. Det är 
väldigt jobbigt och ansträngan-
de att få ihop, men man känner 
sig uppfräschad av kontakten 
man får med ungdomarna. 

Hon lyfter fram två höjd-
punkter.

– När Kemins år 2011 invigdes 
i Sverige under Berzeliusdagar-
na med middag i stads huset. 
Och Nobelpristagaren Ben 
Feringas bejublade föreläsning 
”The joy of discovery” 2018. Den 
var rolig och mitt i prick när det 
gällde att inspirera. 

– Jag är glad att jag har haft 
ett rikt kemi-liv. Det har varit 
kul att jobba med kemi. 

Ulrika Örn kommer att hinna 
vara med och både planera och 
delta också på nästa års Berzeli-
usdagar. Hon lämnar in nycklar-
na först den sista mars 2021. 

Kemisamfundets 
vetenskapliga 
sekreterare 
Ulrika Örn var 
tidigare forskare 
i miljökemi. 



Äntligen – periodiska 
systemet i fi ckan!

Ladda ner appen gratis!

Fickfakta Kemi är världens första app med det periodiska systemet 
på svenska. Den innehåller dessutom massor av annan kemifakta. 
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