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2008 utdelades Nobelpriset i kemi till Shimomura, Tsien och 

Chalfie för deras arbete kring det gröna fluorescerande 

proteinet GFP. Shimomura sattes som ung forskarstuderande 

av sin handledare på ett projekt som rörde kemin bakom 

vissa självlysande marina organismer. 

Osamu Shimamura kunde redan 1960 beskriva proteinet 

aequorin som ansvarigt för emissionen av fotoner från en 

speciell manet. Det behövs två faktorer utöver detta protein 

för att ge upphov till synligt ljus. Vilka? 

 

A. Fluorescein och Ca2+ 

B. Coelenterazine och Ca2+ 

C. Fluorescamin och Ca2+ 

D. Luciferin och ATP 

E. Luciferas och ATP 
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Nobelpriset i kemi utdelades 2009 till Vankatraman 

Ramakrisnan, Steitz och Yonah för deras studier av 

ribosomens tredimensionella struktur. Ada Yonah är en av de 

kvinnliga forskare som tilldelats kemipriset.  

Hur många andra kvinnor har hittills fått Nobelpris i kemi? 

 

A. 2 

B. 4 

C. 6 

D. 8 

E. 10 
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2010 belönades arbeten av Heck, Ei och Akiro Suzuki kring 

bildning av kol-kol-bindningar inom den organiska kemin med 

Nobelpriset i kemi. Denna reaktion katalyseras av en särskild 

metall som låter två kolatomer närma sig varandra vilket 

möjliggör reaktion. 

Vilken är metallen? 

 

A. Platina 

B. Protaktinium 

C. Ruthenium 

D. Palladium 

E. Praseodym 
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2011 utdelade Nobelkommittén kemipriset till Dan Shechter 

för hans upptäckter av kvasikristaller i metall-legeringar. 

Kvasikristaller är svåra att förstå och att förklara utan en hel 

del strukturkemiska kunskaper. Det finns några begrepp som 

ofta används för att beskriva kvasikristaller. Fyra av dessa 

hittar du nedan, men det femte har inget med kvasikristaller 

att göra. Vilket är det? 

 

A. Regelbundet upprepat mönster 

B. Gyllene snittet 

C. Fibonaccis talserie 

D. Penrose-mönster 

E. Tiofaldig symmetri 
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2012-års kemipris delades mellan Lefkowitz och Kobilka för 

deras arbete kring en särskild typ receptorprotein; de 

membranbundna G-proteinkopplade receptorerna. 

Varifrån kommer G:et i dessa proteiners namn? 

 

A. Gamma 

B. Glukos 

C. Guanosin 

D. Guanin 

E. Glutamin 
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Nobelpriset i kemi 2013 utdelades till Karplus, Levitt och 

Warshell för deras datorsimuleringar av enzymers struktur 

och särskilt deras reaktionscentrum. Deras beräkningsmodell 

förenade det bästa av två förklaringsmodeller för att ge en så 

god presentation av proteinstrukturerna som möjligt. 

Vilka är dessa två förklaringsmodeller? 

 

A. Kvantfysik och Newtons klassiska fysik 

B. Kvantkemi och Newtons kemi 

C. Kvantfysik och Newtons kemi 

D. Matematisk logik och Newtons kemi 

E. Kvantfysik och Arrhenius dissociationsteori 
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2014 års Nobelpris i kemi förärades Betzig, Hell och Moerner 

för deras utveckling av mikroskopin. De lyckades bryta en 

gräns för hur hög upplösning ett ljusmikroskop kan ha. Den 

gränsen postulerades för mer än hundra år sedan av 

mikroskopi-pionjären Ernst Abbe. I och med våra 

Nobelpristagares arbete kan man se enskilda molekyler.; så 

kallad nanoskopi. 

Vilken var Abbes gräns för upplösning vid konventionell 

mikroskopi? 

 

A. Dubbla ljusets våglängd 

B. Ljusets våglängd 

C. Halva ljusets våglängd 

D. 1 mikrometer 

E. 10 nanometer 

  



 

TIPSTOLVA: Nobelprisen i kemi  
Anders Hanson, Berzeliusdagarna 2020 

Fråga 8 
 

 

2015 delades kemipriset ut till Lindahl, Modrich och Sancar 

för deras studier av mekanismerna för cellens DNA-

reparation. Oreparerade DNA-skador överförs till dotterceller 

vid celldelning och kan orsaka sjukdomar som cancer. Detta 

gör att reparationen måste vara så fullständig som möjligt.  

En mekanism för DNA-reparation i mänskliga celler är ännu 

oklar. Vilken?  

 

A. Att ett enzym känner igen och klipper ut cytosin som 

deaminerats till uracil 

B. Att korrekt sträng kan användas som mall vid 

reparation av skadad DNA-sträng 

C. Att UV-ljus-inducerade DNA-skador klipps ur med 

marginal och ”lagas” med kvarvarande sträng som 

mall. 

D. Att metylering av kvävebaser styr vilken DNA-sträng 

som anses vara korrekt att använda som mall vid 

nysyntes av DNA 

E. Att skadade enskilda kvävebaser kan klippas ut och 

bytas mot oskadade 

 

 

Det är kanske något att studera för en blivande Nobelpristagare?  
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Nobels kemipris utdelades 2016 till Sauvage, Stoddart och 

Feringa för deras arbete med att möjliggöra molekylära 

maskiner som exempelvis denna fyrhjuling: 

 

 

 

 

 

 

 

Ett Nobelpris kan delas mellan en till tre personer. 

Fredspriset, till skillnad från de naturvetenskapliga prisen, har 

relativt ofta delats ut till organisationer. Exempelvis har Röda 

Korset fått fredspriset, och hur många gånger? 

 

A. En 

B. Två 

C. Tre 

D. Fyra 

E. Fem  
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Nobelpriset 2017 delades av Dubochet, Frank och Hendrikson 

för deras utveckling av kryoelektronmikroskopi. Vid denna 

typ av mikroskopi fryses ett tunt skikt av en vattenlösning av 

proteiner eller partiklar så att vattnet stelnar  till en amorf 

glasliknande massa. 

Till vilken temperatur fryses vattenlösningen i denna process? 

 

A. -20°C 

B. -72°C 

C. -196°C 

D. -270°C 

E. -310°C 
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Året 2018 utdelades kemipriset till Arnold, Smith och Winter 

för deras arbete med framställning av proteiner med önskade 

funktioner med hjälp av mutationer. Arnold å ena sidan och 

Smith och Winter å andra sidan använde olika principer för 

att skapa mutationer.  

Vilka? 

 

A. Arnold använde slumpvisa mutationer för att skapa 

proteiner med önskade egenskaper 

B. Arnold använde styrda mutationer för att skapa 

proteiner med önskade egenskaper 

C. Smith och Winter använde slumpvisa mutationer för 

att skapa nya proteiner och lät naturlig evolution 

selektera fram proteiner med önskade egenskaper 

D. Smith och Winter använde styrda mutationer för att 

skapa proteiner med önskade egenskaper 

E. Inget av ovanstående 
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2019 utdelades kemipriset till forskare som bidragit till 

utvecklingen av litiumjon-battterier.  

Varför fick inte Elon Musk dela priset?  

 

A. Teslan har fått soppatorsk 

B. Kemisk förståelse är inte laddningsbart genom 
laddstationer 

C. Det är bara personer med långa krångliga efternamn 
som kan få Nobelpris i kemi 

D. Teslan bygger på en kommersiellt gångbar idé 

E. Litium upptäcktes av Jöns Jakob Berzelius 
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1. B 

2. B 

3. D 

4. A 

5. C 

6. A 

7. C 

8. D 

9. C 

10. C 

11. B 

12. B 

  


