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Å
r 2011 har det gått 100 år sedan Marie Curie fick 
Nobelpriset och Förenta Nationerna firar kanske 
just därför i år kemins och den kemiska innova-
tionens betydlese för mänskligheten, genom att 
utse 2011 till kemins år. Kemins år ingår i FN:s år-

tionde för hållbar utveckling. Huvudmålet är att öka allmän-
hetens kunskap om kemi och att betona på vilka sätt kemisk 
kunskap kan hjälpa oss lösa samhällsproblem som växthus-
effekten och den framtida råvarubristen för samhällen som 
är beroende av olja. 

Arto Hoikkas perspektivartikel om nanoteknologi på-
minner oss om hur samhälleliga och vetenskapliga utopier 
och dystopier är en del av hur vi förhåller oss till vetenskap-
liga upptäckter. Det kan handla om allt mellan skräck och 
tjusning. Det här numret av Ikaros fokuserar kemins år till 
ära på frågor kring kemi och kemikalier. Perspektivet är var-
ken utopiskt eller dystopiskt, men möjligen är det aningen 
mindre optimistiskt än hos FN. Den artikel som närmast 
kunde passa in i temat för kemins år är Peter Backlunds, som 
handlar om innovationer inom kemisk analytik som gör det 
lättare att identifiera problem i inomhusluften. Men också i 
den artikeln visar det sig att det är resultatet av tidigare ke-
miska upptäckter (bland annat byggnadsmaterial) som orsa-
kar en del av problemen med luftkvalitén.

I sin essä diskuterar Leif Kronberg, som för övrigt är en 
av de 20 forskare som uttalar sig om faran med kemikalier 
i Stefan Jarls sevärda film Underkastelsen, hälsoeffekterna 
som den ökade exponeringen för olika kemiska substanser 
kan medföra. Han går bland annat igenom en del prisade ke-
miska upptäckter som till och med fått Nobelpris, men som 
senare visat sig vara mycket skadliga. Många av dessa är nu 
förbjudna bland annat inom EU. 

Inom Europeiska unionen har man på senare år satsat 
stort på en ny gemensam lagstiftning som gör att företagen 
får axla en stor del av ansvaret för de risker som kemikalierna 
de producerar och importerar kan medföra. Det här känns 
intuitivt rätt och man undrar främst varför det inte alltid varit 
så, och hur det är möjligt att det här inte är en global norm. I 
intervjun med Maarten Roggeman och Hannele Huuskonen 
vid europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), beskrivs en 
del av de frågor som måste beaktas i Europeiska unionens 
massiva projekt att registrera, evaluera och reglera (använd-
ningen av) kemikalier. Kanske det är just omfattningen i det-
ta förebyggande projekt som varit avskräckande tidigare och 
som fortfarande är avskräckande i en del länder.  
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