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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Organisk kemi är vetenskapen om kolföreningars kemi. En mycket stor del av 
forskningen inom organisk kemi är hängiven framställandet av nya molekyler. 
Dessa kan användas som läkemedel, i nya typer av solceller, som material eller 
framställs enbart för att tillfredställa forskarens nyfikenhet och ge nya insikter i 
hur världen fungerar. Att framställa nya komplexa molekyler är dock en 
utmaning som ofta kräver åratal av forskning. För att låna ett citat av Prof. Paul 
Wender: ”Complex molecule synthesis is a formidable challenge, practical 
synthesis even more so. It is not an exercise for the inexperienced, ill-equipped 
or unfocused”. Idealt sett så skulle det vara tvärtom – att en klåpare kan fixa 
ihop en komplicerad molekyl på ett veckoslut. Det är dock väldigt långt dit. 
Organisk kemi är fortfarande ett hantverk där kemisten är både snickare, 
byggherre och arkitekt. Till sin hjälp har kemisten en verktygslåda, en mycket 
stor verktygslåda, med en uppsättning kemiska transformationer med vars 
hjälp denne bygger upp allt mer intrikata strukturer. Den här avhandlingen 
kretsar kring utvecklandet av ett litet, litet fack i den verktygslådan. 
 
Utgående från kemiska föreningar som innehåller en bindning mellan kisel och 
bor1 har vi skapat nya föreningar där kisel och bor har adderats till en annan 
molekyl. I avhandlingen finns mängder av exempel, som t.ex. Scheme 8.  
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Scheme 8: Platinakatalyserad silaborering av 1,3-cyklohexadien under optimerade 
förhållanden. 

Den molekyl som har skapats, nr 13, innehåller nu både kisel- och 
borfunktionaliteter. Dessa funktionaliteter har använts mycket inom organisk 
syntes och kan utnyttjas för att bygga än mer komplexa molekyler. På det här 
viset har vi skapat en byggsten som kan vara en använbar del i andra kemisters 
verktygslåda. 
 
Om man sedan tittar på molekyl 13 så ser man att två av bindningarna är tjocka 
och pekar uppåt, ut ur papprets plan. Man kan också rita samma molekyl 
tvärtom (13’), med de två bindningarna pekandes neråt istället (streckade). Det 
är fortfarande samma förening, men om man gör tricket att försöka vrida runt 
molekylerna och lägga dem ovanpå varandra så märker man att det inte riktigt 
går, kisel och bor hamnar på ”olika sidor”. 13’ är en spegelbild av 13, vi 
kemister säger att molekylen är kiral.  

                                                           
1 Si = kisel, B = bor. 
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Bild 1: Molekyl 13’ och 13 är spegelbilder av varandra. 

 
Kiralitet är en egenskap som inte bara innehas av molekyler. Om man betraktar 
ett par läderhandskar så finns det en höger- och en vänsterhandske. De är 
väldigt lika varandra, de har samma luftmotstånd, densitet, hållfasthet, 
ytstruktur etc, etc. Likväl, när man sätter vänsterhandsken på höger hand så 
inser man genast att det finns en skillnad.2 Det beror på att handen också är 
kiral, ja, hela världen runt om oss är kiral. Detta gäller från Vintergatans 
spiralarmar till fotonerna i planpolariserat ljus via spiralvridna trappor och 
DNA strängarna som håller ordning på våra kroppar. 
 
I molekylernas värld kan kiralitet ha en avgörande betydelse, speciellt i 
interaktionen med mäniskokroppen. Talidomid, eller Neurosedyn, är ett sådant 
exempel där den ena spegelbilden (eller enantiomeren som vi kemister säger) 
lindrar gravida kvinnors illamående, medan den andra orsakar de 
missbildningar som vi förknippar med Neurosedyn.3 Ett annat populärt 
exempel är Limonen där den ena spegelbilden doftar citron och den andra 
apelsin. 
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(S)-Talidomid (R)-Talidomid (R)-Limonen (S)-Limonen 
Bild 2: De båda spegelbilderna av Talidomid, (S) och (R), och Limonen. 

 
I den här avhandlingen har vi lagt ner mycket tid och kraft på att framställa den 
ena spegelbilden av 13 i stort överskott. Det lyckades till slut ganska väl, ett 
enantiomert överskott på 82% erhölls, dvs 91% av de molekyler som 
producerades var spegelbild 13 och 9% spegelbild 13’. Tidigare hade man 
endast kunna tillverka en 50:50 blandning av de båda (racemat på 
kemistspråk).Utöver det har vi utvecklat nya reaktioner, både som följd av 
planenlig forskning och slump (Kapitel 2 och 3), och försökt att få en djupare 
förstålse för mekanismen för dessa reaktioner (Kapitel 4). 

                                                           
2 Detta gäller dock inte min yngsta dotter som lika glatt sätter höger stövel på vänster fot som 

tvärtom, eller mina vantar som jag köpte på H & M för 1990 som passar båda händer lika illa. 
3 Man använder dock inte någon form av Talidomid som läkemedel för kvinnor i fertil ålder då den 

ena spegelbilden kan omvandlas till den andra i kroppen. Kemister säger att föreningen 
racemiserar. 


