
Nanosäkerhet 
NYA MATERIAL – NYA RISKER? 
 
Idag finns det mycket stora förhoppningar på nanoteknik, det vill säga det 
teknologiområde som utnyttjar speciella egenskaper hos mycket små̊ strukturer 
(mindre an 100 nanometer) och som baseras på eller har beröringspunkter med en 
rad olika vetenskapsområden. Även om vi inte vet exakt vilka risker som 
nanotekniken kan orsaka vet vi till exempel att om vi andas in partiklar i nanostorlek 
ökar risken for sjukdom. Om vi inte uppmärksammar potentiella risker redan på 
produktutvecklingsstadiet finns risken att vi tillför partiklar i var miljö som av många 
olika orsaker kan vara skadliga både for människor och for ekosystem. Om vi å andra 
sidan överdriver riskerna kan det bli så att nya material inte accepteras och att vi då 
går miste om produkter som skulle kunna ge oss både friskare liv och bättre miljö̈.  
 
Nanoteknologin är ett styrkeområde i Lund och stora förhoppningar ställs på 
teknologin som genom att skapa förutsättningar för material med nya egenskaper, 
ska kunna bidra till att klara framtidssatsningar inom hälsa, miljö̈ och ekonomi. Nya 
material kan innebära nya risker. Detta är i sig en utmaning. Att kunna bedöma och 
bemästra risker är en nödvändig förutsättning om vi fullt ut ska kunna utnyttja 
möjligheterna.  
 
Målsättningen med denna ASG är att vi med hjälp av en mångvetenskapligt 
sammansatt gruppering ska utveckla gemensamma strategier for 
kunskapsutveckling. Hänsyn ska tas till såväl naturvetenskapliga, tekniska, 
entreprenörsmässiga som samhälleliga aspekter for att ge en grund for en säker och 
positiv utveckling. Denna ASG har fokus på nanosäkerhet, men problemet med att 
bedöma och hantera risker med oro for risker samt med svårigheter med 
kommunikation kring risker är inte nytt. Historiskt har vi haft motsvarande problematik 
vid introduktion av järnvägstrafik, motorfordonstrafik, kärnkraft, genmanipulerad 
gröda (GMO-gröda) med mera som vi kan dra lärdomar av. Troligen är inte heller 
nanoteknologin den sista teknologin som innebär nya säkerhetsaspekter när den 
tillämpas och introduceras. Förutom att vi strävar efter kunskapsutveckling som ska 
främja utveckling av säker nanoteknologi kommer arbetet på ett mer generellt plan 
kunna bidra till kunskaper om hur vi kan ha beredskap för framtida introduktion av ny 
teknik. 
 
 
 


