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För att reducera vår påverkan på klimatet måste vi minska användningen av fossila bränslen. 

Att köra bilar på biobränslen istället för bensin är ett steg i den riktningen. Biobränslen 

produceras av levande organismer vilket gör dem förnyelsebara. I Sverige har det blivit mer 

och mer vanligt att köra bilar på etanol men dess produktion är inte helt problemfri. 

Matgrödor som majs och sockerrör används för att göra etanol vilket skapar en konkurrens 

mellan mat- och biobärnsleproduktion. Ett annat problem är att när t.ex. majs växer så 

omvandlad solenergi och koldioxid till blad, stam, rötter och majskolvar. Bara en liten del av 

det kan sedan användas för att producera biobränsle; stärkelsen i majskolven, allt annat utgör 

energiförluster. Vad vi vill göra och vad mitt examensprojekt var det första stegen till, är att 

skapa en bakterie som använder solljus och koldioxid till att producera biobränsle. Bakterien 

som vi använder är en cyanobakterie, de enda typer av bakterier som kan fotosyntetisera. 

Eftersom de redan har den första förmågan; att kunna använda solljus som energikälla, så 

behöver vi bara lägga till den andra förmågan; att kunna använda den energin för att 

producera biobränsle. Den förmågan är något som många fermenterande organismer har 

naturligt. Så genom avancerade genetiska metoder ska vi ta den andra förmågan från en 

fermenterande bakterie och stoppa in i vår fotosyntetiserande.  Vad detta innebär är att sju 

gener från bakterien Clostridium acetobutylicum behöver kopieras och föras över till 

cyanobakterien. Den kan då producera biobränslet vi är ute efter, nämligen butanol. Butanol 

är en så kallad nästa generations biobränsle eftersom den har många egenskaper som gör den 

bättre än etanol bl.a. att man kan tanka bilen direkt med butanol utan att behöva en speciell 

alkohol-motor. 

 

Utöver att kopiera generna från de fermenterande bakterierna så finns det ett annat sätt att 

producera butanol. Man använder sig då av maskineriet som producerar aminosyror och 

behöver även här använda minst sju gener. Andra forskninggrupper har försökt göra butanol-

producerande bakterier genom de här två tillvägagångsätten men ingen har fått 

tillfredställande resultat än och ingen har testat att använda cyanobakterier.  

 

I mitt examensarbete så isolerade jag samtliga gener man behöver för de två sätten att 

producera butanol. De här generna fördes sedan in i E. coli eftersom bakterien är den enklaste 

att arbeta med. Generna blev sedan samlade tillsammans och modifierade så de kunde fungera 

i cyanobakterier. Mitt projekt slutar där det mest spännande steget börjar: att föra in generna i 

cyanobakterien och se hur de fungerar genom att mäta butanolen. 
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