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Paradigmskifte för svensk kemiindustri?
Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset 
för bioteknisk produktion har ökat. Därför har också många företag 
världen över börjat satsa stort på bioteknik för produktion av fordons-
bränsle, material och kemikalier. 

I ljuset av larmrapporter om minskande råoljetillgångar, giftiga kemikalier 
och ökande klimathot har industriell bioteknik visat sig ha stor poten-
tial just när det gäller användning av förnyelsebara råvaror, energisnål till-
verkning och biologiskt nedbrytbara produkter. 

Med Sveriges framstående ställning inom bioteknik och rikliga tillgång på 
råvaror har svensk industri en unik möjlighet att bygga upp en hållbar 
och samtidigt ekonomiskt lönsam och internationellt konkurrenskraftig 
tillverkning av kemikalier. Det är hög tid att börja!

Pris och tillgänglighet på fossil råvara 

Ett av de främsta skälen till att allt fler ser behovet av nya råvaror är det 
ökade priset på den olja och gas som utgjort basen för den traditionella 
kemiindustrin. Osäkerhet om tillgång på fossila råvaror i framtiden är ock-
så en viktig faktor att ta hänsyn till. Dessutom finns det stora risker vid 
utvinning och hantering av fossil olja. Men det är inte bara tillgänglighet, 
pris och risker med råvaran som motiverar en modernisering av den 
traditionella kemiindustrin.



Bioteknikens utveckling har  
gett helt nya möjligheter

De senaste årens utveckling inom biotekniken ger helt nya möjligheter. 
Sådant som var omöjligt för bara 20-30 år sedan är idag redan industriellt 
tillämpat. Mikroorganismer och enzymer kan utnyttjas för att omvandla 
eller producera nästan vilka kemikalier som helst. Därför kan industriell 
bioteknik användas för att: 
• Skapa nya produkter
• Modifiera och förbättra nya och befintliga industriella processer
• Minska miljöpåverkan orsakad av dagens kemiska processer
• Ersätta kemiska katalysatorer med miljövänliga enzymer

Med hjälp av industriell bioteknik kan man effektivt och energisnålt åstad-
komma det som i den petrokemiska industrin kräver höga tryck och 
höga temperaturer. Genom att de biotekniska processerna har en bättre 
selektivitet minskas mängden avfall från produktionen. Detta gör att dessa 
processer har potential att bli billigare än de traditionella processer de 
ersätter. I många fall är också investeringskostnaderna för en omställning 
relativt låg eftersom befintlig utrustning kan användas i stor utsträckning. 



Klimathot och andra miljöproblem
De senaste åren har allmänheten fått en ökad medvetenhet om mänsk-
lighetens inverkan på klimatet. Detta har lett till att fler företag vill visa 
marknaden att man gör stora insatser för att minska den mängd växthus-
gaser som företagets produktion ger upphov till. Exempel på sådana in-
satser är att produktionen baseras på råvaror och material som är av 
förnyelsebart ursprung. Inom exempelvis färgindustrin gör man insatser 
för att kunna erbjuda sina kunder varor av förnyelsebart ursprung och 
inom fordonsindustrin försöker man täcka olika materialbehov med håll-
bart producerade plaster. 

Traditionell produktion av kemikalier kan ge upphov till allvarliga 
miljöproblem. Detta har dagens kemiska industri uppmärksammat och 
åtgärdat genom att i största möjliga mån förhindra att skadliga ämnen 
kommer ut i naturen. Trots detta finns det fortsatt risk för att lösnings-
medel och andra farliga kemikalier av misstag hamnar i vår miljö. Vissa 
kemiska ämnen är dessutom svårnedbrytbara och anrikas i skog och 
mark. Vid en övergång till bioteknisk produktion undviks dessa problem 
eftersom behovet av lösningsmedel och starkt reaktiva hjälpkemikalier 
i produktionen minimeras och produkterna blir biologiskt nedbrytbara. 
Det är även lättare att ta hand om eller destruera avfallet från en bio-
teknisk produktion.



Var står Sverige?
Förutsättningarna för en bioteknisk kemi-
kalieproduktion i Sverige är mycket goda. 
Faktum är att de är mycket bättre än 
vad förutsättningar var för att satsa på 
petrokemisk produktion för 50 år sedan. 

Genom vår starka position inom bioteknik  
för läkemedel- och livsmedelsframställning 
har vi den kunskap som krävs för utveck-
ling av industriella bioteknikprocesser. På 
råvarusidan har vi såväl skog som lant-
bruksprodukter som kan ligga till grund 
för en omfattande bioteknisk produktion 

av material och kemikalier. En framtida förändrad marknadssituation för 
skogsbolagen kommer att öka intresset för att finna nya användningar för 
skogsråvaran. Redan idag finns skogsråvara som inte används för massa-
produktion vilken kan användas som råvara i kemikalieproduktion. Likaså 
skulle hemicellulosan kunna göras tillgänglig som substrat för mikro- 
biella processer. Sannolikt krävs det dock en samverkan mellan kemi- 
och skogsföretag för att dessa möjligheter ska utnyttjas på bästa sätt. Ett 
antal demonstrationsprojekt skulle kunna utgöra grunden för ett sådant  
samarbete, särskilt som företagens risktagande vid liknande pilotskale-
försök kan reduceras genom engagemang av staten eller EU.

Greenchem
Inom forskningsprogrammet Greenchem 
har vi framställt etablerade produkter med 
biotekniska metoder ur förnyelsebara rå-
varor. I dessa processer har vi haft en lägre 
energiförbrukning och mindre utsläpp av 
växthusgaser än vad man har inom den 
traditionella processindustrin. Vi har även 
lyckats ta fram nya alternativa produk-
ter som kan ersätta farliga ämnen som 
används kommersiellt idag. Vi har också 
visat att man med biotekniska metoder  
och förnyelsebara råvaror kan producera miljöanpassade kemikalier som 
tidigare inte har varit möjliga att producera.



Angeläget för framtiden
Det är angeläget att svensk processindustri tar tillvara de enorma till-
gångar av råvaror och know-how som finns i Sverige för att bibehålla 
och stärka sin internationella konkurrenskraft. Utgångsläget är mycket 
fördelaktigt men omställningen måste ske så snart som möjligt för att 
inte svensk processindustri ska bli efter i en utveckling som redan pågår 
i många länder. 

För att få mer information om alla möjligheter som finns med industriell 
bioteknik är ni välkomna att kontakta oss i Greenchem. Kanske detta kan 
vara starten på ett gynnsamt samarbete och ett steg på vägen mot en 
hållbar produktion av kemikalier!
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