
En hållbar väg till en 
miljöanpassad framtid



Vilka möjligheter finns det att utveckla 
vårt samhälle utan att förstöra miljön?

Det finns många smarta val vi kan göra i vårt 
vardagsliv för att spara på naturens resurser 
och bevara miljön i största möjliga mån. Ex-
empelvis genom att välja att cykla istället för 
att köra bil, släcka lampan när vi går ut ur ett 
rum och källsortera vårt avfall. Det finns också 
möjligheter att välja miljöanpassade produkter 
som är framställda med miljöanpassad teknik. 
En sådan teknik är industriell bioteknik. 

Är industriell bioteknik miljöanpassad?
Produkter som produceras med hjälp av industriell bioteknik är vanligen  
framställda ur förnyelsebara råvaror vilket innebär att vi slipper använda  
råolja och andra fossila råvaror. Dessutom är det en naturlig följd av 
produktionsmetoden att produkterna blir biologiskt nedbrytbara och 
kan därför återgå till naturens kretslopp efter användning. På detta sätt 
får vi en hållbar produktion. Produkterna framställs vanligtvis med mindre  
mängd energi i jämförelse med traditionell kemikalieproduktion vilket ger 
lägre utsläpp av växthusgaser och därmed minskad påverkan på klimatet.  
Normalt sett sker produktionen också utan lösningsmedel och miljö- 
farliga kemikalier. Detta är viktigt för såväl dem som hanterar produk-
tionen som för miljön.  Att använda sig av industriell bioteknik är därutöver 
ett sätt att spara på naturens resurser då det mesta av råvaran kan om-
vandlas till värdefulla produkter istället för spill och miljöfarligt avfall. I vissa 
fall innebär industriell bioteknik också en möjlighet att framställa miljö-
anpassade produkter som tidigare inte har varit möjliga att producera. 

Syntes av miljöanpassad vaxester med hjälp  
av enzymet lipas i en bioreaktor.



Hur kan det fungera?
Egentligen har människan använt sig av bioteknik i tusentals år då man 
har utnyttjat naturens mikroorganismer för att framställa framförallt livs-
medel. Exempel på detta är användandet av jäst för att få en deg att jäsa, 
eller svamp och bakterier för att framställa ost och vin. I vissa processer 
används inte hela organismer utan man använder istället deras enzymer. 
Enzymer är katalysatorer som finns i naturen för att levande organismer 
ska kunna tillgodogöra sig sin föda. Exempelvis har vi människor enzymet 
amylas i munnen för att bryta ner stärkelse till socker som vi kan till-
godogöra oss som energi. Med hjälp av enzymer kan också molekyler 
byggas ihop och det är just enzymernas förmåga att kunna bygga upp 
eller bryta ner molekyler som utnyttjas inom industriell bioteknik. Kun-
skapen om hur enzymer kan anpassas och användas för att producera 
nya produkter från förnyelsebara råvaror ökar hela tiden vilket gör det 
såväl tekniskt som ekonomiskt möjligt att producera fler miljöanpassade 
alternativ till de produkter som finns på marknaden idag. 

Vilka produkter kan framställas  
med hjälp av industriell bioteknik?

Traditionellt har enzymer använts inom livsmedelsindustrin vilket har sin 
naturliga grund i att denna industri är baserad på förnyelsebara råvaror. 
Idag används även enzymer inom textil- och pappers- och massaindus-
trin. Enzymer är också en vanlig komponent i tvätt- och rengöringsmedel 
för att bryta ner smuts och fläckar. Det går emellertid också att framställa 
nedbrytbara plastprodukter, kompositmaterial, industriella oljor, lacker, 
färg, hud- och hårvårdsprodukter etc. ur förnyelsebara råvaror med hjälp 
av mikroorganismer och dess enzymer. De produkter som finns tillgäng-
liga på marknaden idag är ofta producerade av bioteknikföretag utanför 
Sverige och de är riktade till andra företag för att användas som en del i 
deras processer och slutprodukter.  



Du som är lärare, elev eller allmänt  
intresserad av industriell bioteknik

Greenchem är ett forskningsprogram inom industriell bioteknik där  
akademi och industri samarbetar för att forska på och implementera 
kunskap om industriell bioteknik. Om du vill veta mer om industriell  
bioteknik och om Greenchems forskning kan du gå in på vår hemsida 
www.greenchem.lu.se. På Greenchems hemsida kan även du som är 
lärare på högstadie- eller gymnasiumnivå kostnadsfritt ladda hem före-
läsningsmaterial.
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