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Årets två Nobelpristagare i kemi har banat väg för helt nya 
sätt att snabbt och effektivt tillverka de molekyler som 
finns i allt från läkemedel och komponenter i solceller till 
textilfärger. 

Detta är en kommenterande text. Skribenten svarar för analys och 
ställningstaganden i texten. 
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Läs senare 

– Man kan jämföra det med att plötsligt introducera en ny schackpjäs på 
brädet, som får gå på ett helt annat sätt än de andra pjäserna. Det öppnar 
för totalt nya strategier och möjligheter, säger Peter Somfai, ledamot i 
Kungliga Vetenskapsakademien och Nobelkommittén för kemi. 

Han är påtagligt uppspelt när han förklarar hur årets två kemipristagare, 
Benjamin List och David MacMillan, oberoende av varandra har 
revolutionerat ett av kemins allra viktigaste redskap, så kallade 
katalysatorer. Det är ämnen som hjälper andra ämnen att reagera med 
varandra, och de är en förutsättning för att framställa många av de kemiska 
substanser som vi använder i vår vardag. Det finns beräkningar som visar 
att drygt en tredjedel av hela världens BNP på olika sätt kan kopplas till 
processer som är beroende av katalysatorer. 

Innan de två pristagarna presenterade sina upptäckter år 2000 kände 
forskarvärlden endast till två typer av katalysatorer, som bägge har sina 
brister och nackdelar. Det var antingen stora enzymer som består av 
mängder av protein, eller katalysatorer som innehåller metaller, vilket ofta 
gör dem känsliga och miljöfarliga. 

  



 

Benjamin List visade att en liten del av enzymet räcker: 
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I korta ordalag kan man säga att pristagarna på var sitt håll ställde varsin 
nästan barnsligt enkel fråga: ”Kan man inte bara ta bort det som krånglar 
och är besvärligt?” Svaret var ja. 

Benjamin List visade att det räckte med en pytteliten bit av de stora 
enzymkomplexen för att få fart på den kemiska reaktionen, och David 
MacMillan upptäckte att metallkatalysatorernas metalldel kunde ersättas 
med en organisk jon som innehåller kväve. 

Resultatet blev små, effektiva katalysatorer, som tål tuffa miljöer och inte 
innehåller giftiga ämnen. 

Dessutom har de Nobelprisbelönade katalysatorerna den värdefulla 
egenskapen att de kan skilja mellan molekyler som har exakt samma 
uppbyggnad, men är spegelvända i förhållande till varandra. Det är ett 
klurigt fenomen inom kemin som kan ha dramatiska konsekvenser. 
Molekyler som är spegelvända, ungefär som våra händer, kan ha helt olika 
egenskaper. Den ena så kallade spegelisomeren kan vara ett verksamt 
läkemedel medan den andra har direkt skadliga effekter. 

Ett nytt verktyg för att bygga molekyler 
Kemipristagarna skapade asymmetrisk organokatalys, ett effektivt verktyg för 
att bygga nya molekyler. 
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Eftersom den numera Nobelprisbelönade metoden innebär att 
katalysatorerna bygger på organisk kemi, som har förmågan att sortera 
molekyler utifrån deras symmetri har den fått namnet asymmetrisk 
organokatalys. 

 
Peter Somfai, ledamot i Nobelkommittén för kemi. Foto: Lars Lindqvist 

Ett sätt att testa effektiviteten hos nya kemiska metoder är att framställa det 
dödliga giftet stryknin. Det har inget med själva giftet att göra, utan med att 
stryknin är en mycket komplicerad molekyl som kan liknas vid ett slags 
Rubiks kub för kemister. Det gäller att framställa ämnet i så få och enkla 
steg som möjligt. I början av 1950-talet krävdes det 29 olika kemiska 
reaktioner och mindre än tio miljondelar av råmaterialet blev till slut färdigt 
stryknin. Med hjälp av asymmetrisk organokatalys har kemister lyckats 
komma ned till 12 steg, och öka effektiviteten hela 7 000 gånger. 

– Det här fältet har utvecklats explosionsartat sedan de visade den här 
möjligheten att framställa katalysatorer. Nu finns det mängder med 
varianter. De blir bara mer och mer effektiva hela tiden och kan användas 
inom mängder av olika områden, säger Peter Somfai. 

Han påpekar att Nobelpristagarnas upptäckt av asymmetriska 
organokatalysatorer var nästan irriterande enkel i sin genialitet. 

– Jag är själv organisk kemist och har så att säga haft det här framför näsan 
hela tiden. Ändå har jag aldrig kommit på tanken att jag skulle använda 
sådana här organiska ämnen som katalysatorer. Det är ju egentligen en 
sådan uppenbar tanke ... 



David MacMillan skapade en ny sorts katalysator:  
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Benjamin List 

Benjamin List föddes 1968 i Frankfurt i Tyskland. Han doktorerade år 1997 i 
Goethe-Universität. Nu är han föreståndare och professor vid Max-Planck-Institut 
für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr. 

Källa: Kungliga Vetenskapsakademien 
David MacMillan 

David MacMillan föddes 1968 i Bellshill i Skottland. Han studerade kemi i Glasgow 
och doktorerade vid University of California i Irvine i USA 1996. Nu är han professor 
vid Princeton University i USA. 

Fakta: Kungliga Vetenskapsakademien 
Om Nobelpriset i kemi 

Årets Nobelpris i kemi belönar ett verktyg som bland annat kan användas för att 
bara tillverka den ena av två spegelvända varianter av en molekyl. År 2001 gick 
kemipriset till Barry Sharpless, William Knowles och Ryoji Noyori  för deras arbete 
med att skilja ”högerhänta” molekyler från ”vänsterhänta”. Läs mer i artikeln ”Bara 
vänstervridna i provröret” på dn.se. 
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