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Samtidigt som mänskligheten håller på att 
pumpa in koldioxid i atmosfären arbetar haven 
hårt för att absorbera den. Koldioxid är lösligt 
i havsvatten, och genom vatten kan det ta 
sig in i levande organismer. Fytoplankton är 
mikroskopiska havsväxter, som lever nära 
havsytan och integrerar koldioxiden i sina 
celler genom fotosyntes. Genom död eller 
andra processer i livsmedelskedjan sjunker 
en del av koldioxiden djupt ner i havet 
där den lagras i vattnet och i sediment på 
havsbotten. På så sätt fungerar havet som en 
mycket viktig koldioxidlagring, och saktar ned 
klimatförändringarna avsevärt.

Effekten kallas för "den biologiska pumpen". 
"Den biologiska pumpen är den vertikala 
överföringen av fotosyntesen – organiskt 
material från havsytan ner till havets djup", 
säger professor Katsumi Matsumoto vid 
University of Minnesota. "Detta innebär att 
koldioxid från atmosfären förflyttas till havets 
djup där den kan lagras i århundraden eller 
ännu längre. Ju starkare den biologiska pumpen 
är, ju mer kan den kyla ned det globala klimatet 
tack vare en lägre koldioxidhalt i atmosfären."

Takten som detta sker i bestäms dock av de 
bestånd av fytoplankton som ingår. Beroende 

på miljöförhållanden kan dessa bestånd av 
fytoplankton variera mycket, något som 
påverkar deras roll i den globala koldioxidcykeln 
i haven. Katsumi arbetar med biogeokemi i 
haven och använder datormodeller för att 
förutspå tillväxten av dessa mikroskopiska 
organismer och deras inverkan på 
koldioxidcykeln globalt.

FYTOPLANKTON
"Alla livsformer växer genom att använda sig av 
samma grundläggande ingredienser, nämligen 
kol, kväve, och fosfor", berättar Katsumi. "Kol 
är cellernas grundläggande byggsten, medan 
kväve är proteinets största beståndsdel. Fosfor 
är viktigt för nukleinsyror som DNA". Katsumi 
undersöker fytoplanktons kvot av kol, kväve 
och fosfor, vilket innebär hur och varför 
andelarna av dessa tre element varierar inom 
organismerna.

I arbetet ingår att utmana något som saknar 
motstycke i historien. "För nästan hundra år 
sedan observerade Alfred Redfield att kvoten 
av kol, kväve och fosfor i plankton till havs 
var stabil och till stor del liknande kvoten av 
dessa ämnen i havsvattnet. Observationen blev 
känd som "Redfieldkvoten" och är en central 
del av biologisk och kemisk oceanografi", 

PRATA SOM EN 
BIOGEOKEMIST

BIOLOGISK PUMP – havets biologiskt 
styrda insamling och bindning av koldioxid 
från atmosfären

KOLCYKELN – de processer 
som inkluderar omvandling av 
kolsammansättningar från en form till 
en annan, som fotosyntesen, respiration, 
nedbrytning och förbränning

KOLDIOXIDBINDNING – processen 
för att samla in och lagra koldioxid från 
atmosfären

FOTOSYNTES – den kemiska processen 
där växterna omvandlar koldioxid, vatten och 
ljus till organiska molekyler

FYTOPLANKTON – mikroskopiska 
havsväxter som lever i havens ytvatten

TAXONOMI – system för att klassificera 
organismer
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stratifiering. Detta innebär att "lagren" i vattnet 
på olika djup blandas mindre än tidigare. Detta 
betyder främst att näringsämnen i djupare 
vattenlager inte kommer upp till ytvattnet i 
lika stor utsträckning som förut, vilket i sin tur 
innebär att miljön för fytoplankton har lägre 
nivåer av kväve och fosfor. Om man endast 
utgår från Redfieldkvoten innebär detta att 
den biologiska pumpen försvagas avsevärt, 
eftersom fytoplankton inte kan samla upp kol 
utan tillgängligt kväve och fosfor.

Dock visar Katsumis forskning att detta delvis 
kan förskjutas genom de andra faktorerna 
som han har undersökt och som påverkar 
Redfieldkvoten. "Låga nivåer av näringsämnen 
höjer Redfieldkvoten i cellerna, vilket innebär 
att de proportionellt samlar upp mer kol än 
kväve och fosfor", säger Katsumi. "Samtidigt 
gynnar en minskning av näringsämnen och 
ökade temperaturer arter av fytoplankton 
som innehåller mycket kol, som till exempel 
cyanobakterier." Dessa fysiologiska och 
taxonomiska svar innebär att även om den 
biologiska pumpen kommer att försvagas 
mycket i slutet av århundradet så kan den 
försvagas med 30 % mindre än förväntat utan 
den här informationen vid ett standardscenario 
för framtida uppvärmning.

berättar Katsumi. "Dock visar ny forskning 
att Redfieldkvoten hos plankton kan variera 
mycket. Målet med mitt projekt är att 
hitta ett sätt att inkludera dessa variationer 
i havsmodeller och använda dem för att 
undersöka effekterna av variationerna på 
havens koldioxidcykel och på det globala 
klimatet.

PÅVERKAN PÅ REDFIELDKVOTEN
"I allmänhet begränsas den biologiska pumpens 
styrka av tillgången på näringsämnen", berättar 
Katsumi. "På samma sätt som trädgårdsväxter 
frodas när de gödslas med kväve och fosfor 
växter även fytoplankton". Dock visar 
forskning att detta är en väldigt förenklad 
förklaring, eftersom den antar att kvoten av 
kol, kväve och fosfor förblir konstant och följer 
Redfieldkvoten. Verkligheten är, som så ofta, 
något mer komplicerad.

"Min forskning har identifierat tre omfattande 
faktorer som bestämmer Redfieldkvoten hos 
fytoplankton i olika grad", säger Katsumi. "För 
enskilda celler bestäms Redfieldkvoten av 
tillgången på kväve och fosfor, temperaturen 
och ljusnivå. När det till exempel finns lite 
fosfor i havsvatten runt omkring, kompenserar 
cellerna för detta och ökar sin kolhalt, och 
använder sparsamt med fosfor." Dock är 
det inte helt enkelt, eftersom olika typer av 
fytoplankton reagerar på dessa miljöfaktorer 
på olika sätt. "Taxonomin är därför den andra 
breda faktorn som påverkar Redfieldkvoten. 
Cyanobakterier till exempel är en typ av 
fytoplankton som innehåller mycket kol, 
vilket innebär att bestånd som domineras av 
sådana arter har en hög Redfieldkvot." De olika 
arternas inverkan på den globala biologiska 
pumpen är beroende av hur många de är i 
världen. Platser med en hög "produktivitet" 
(dvs. hög förekomst av fytoplankton) har en 
större inverkan på den globala produktionen 
än vad områden med lägre produktivitet har. 

"På så sätt rör de tre kontrollerna psykologi, 
taxonomi och produktivitet", sammanfattar 
Katsumi.

ANVÄNDA KVOTEN I MODELLER
"Numeriska modeller av havet ger en 
matematisk bild av hur havet fungerar i 
verkligheten", berättar Katsumi. "Till exempel 
trycker vindarna undan ytvattnet och skapar 
havsströmmar, och då finns det ekvationer 
som kan ange förhållandet mellan vindar och 
strömmar." Fysiska och kemiska processer är 
i allmänhet enklare att modellera, eftersom 
de grundläggande "lagarna" som styr hur 
de fungerar är lättare att förstå. Biologiska 
processer å andra sidan, som produktivitet hos 
fytoplankton, är mer komplexa och kan blir allt 
för förenklade i modellerna. Katsumi arbetar 
för att förändra detta. "Många ekvationer kring 
biologiska processer baseras på observationer", 
berättar han. "Jag studerar resultaten från 
observationsundersökningar inom biogeokemi 
och försöker att sammanfatta dem i enkla 
ekvationer, som jag sedan använder i mina 
modeller."

Idag används Redfieldkvoten i stor 
utsträckning för att modellera händelser i 
havet som till exempel kolcykeln, men man 
har sett att kvoten inte alltid ger en rättvis 
bild. Nu kan oceanografer använda Katsumis 
modeller i sina egna modeller för att få bild 
av världshaven som bättre stämmer överens 
med verkligheten. "Mitt arbete gör att 
forskare kan beräkna hur Redfieldkvoten hos 
fytoplankton kan variera beroende på olika 
miljöförhållanden", berättar Katsumi. "Detta 
kan i sin tur leda till mer precisa modeller 
för att beräkna hur klimatet såg ut förr, och 
hur havet hanterar aktuella och framtida 
klimatförändringar." 
UPPTÄCKTER
Den pågående globala uppvärmningen leder 
till att haven drabbas av så kallad termisk 



UTFORSKA MÖJLIGHETERNA 
TILL EN KARRIÄR INOM 
BIOGEOKEMI I HAVEN

•  Det finns massor av organ som kan stötta elever som vill 
studera oceanografi eller liknande kurser. I USA ger NOAA 
Sea Grant stöd till studenter som fokuserar på arbete inom 
oceanografi, genom att bland annat dela ut stipendier och 

anordna praktik: seagrant.noaa.gov

•  Department of Earth and Environmental Scicence 
vid University of Minnesota, där Katsumi arbetar, har 

regelbundet allmänna program (cse.umn.edu/esci/initiatives). 
Katsumi håller i workshoppar för lokala högstadieskolor under 
sommaren, föreläser och välkomnar universitetsstuderande till 

sin forskningsgrupp för att samarbeta i "mindre projekt". 

•  Katsumi berättar att en yrkesbana inom biogeokemi i 
haven sannolikt innebär att arbeta på universitet eller med 
statlig forskning. Enligt PayScale, ligger medellönen för en 

oceanograf i USA runt 70 000 dollar.

KATSUMIS BÄSTA TIPS

01   Hitta någon som inspirerar dig och som är en bra förebild.

02   Att vara engagerad inom universitet och högskola och ha 
ett aktivt intresse för miljöfrågor kommer att göra dig väl 
förberedd för en karriär inom oceanografi.

03   Se till att ha en bra balans mellan arbetsliv och fritid. Detta är 
mycket viktigt för att lyckas i livet.

VÄGEN FRÅN SKOLAN TILL 
BIOGEOKEMIST MED INRIKTNING 

PÅ HAVEN
Med tanke på att biogeokemi inkluderar många olika ämnen 

rekommenderar Katsumi att du bekantar dig med grunderna inom 
STEM: fysik, kemi, biologi och matematik. På universitetet är kurser i 
oceanografi, geokemi och geovetenskap mycket användbara, även om 
många andra vetenskapliga examina också kan ge den bakgrund som 

krävs.

Katsumi förklarar mer om sitt forskningsområde 
och sin karriär.

VAD INNEBÄR BIOGEOKEMI I 
HAVEN?
Oceanografi, vetenskapen om oceaner och hav, 
är ett mycket brett och tvärvetenskapligt ämne. 
Ämnet omfattar fysik (t.ex. havsströmmar, 
värmeinnehåll), kemi (t.ex. koncentration av 
ämnen och isotoper i havsvatten), biologi (t.ex. 
biologisk produktion, mikrobiell respiration) 
och geologi (t.ex. tillförsel från vattendrag, 
sedimentering). Biogeokemi i haven är en 
del av oceanografin som handlar om cykler 
för viktiga ämnen på tidslinjer från dagar till 
årtusenden. Eftersom dessa cykler inkluderar 
fysiska, kemiska och biologiska processer är de 
tvärvetenskapliga till sin natur.

VAD INNEBÄR DIN 
FORSKNINGSKARRIÄR?
Som kemisk oceanograf som arbetar med 
datormodellering forskar jag inom många olika 
ämnen som i stor omfattning rör den globala 
kolcykeln i haven och hur den är kopplad till 
det globala kolsystemet. Haven har en stor 

betydelse för koldioxiden i atmosfären, som är 
den främsta orsaken till klimatförändringarna. 
Min forskning inkluderar arbete för att 
kvantitativt förstå de viktiga drivkrafterna i den 
globala kolcykeln i havet i klimatet förr, idag 
och i framtiden.

VAD TYCKER DU ÄR GIVANDE MED 
DITT ARBETE?
Biogeokemi i haven har stor betydelse för de 
globala klimatförändringarna. Havet absorberar, 
och kommer att fortsätta att absorbera, 
mycket av den koldioxid som släpps ut vid 
förbränning av fossila bränslen. Forskning inom 
områden som fytoplankton i haven och den 
biologiska pumpen är mycket viktig för att 
kunna förstå hur den globala kolcykeln fungerar 
och vad detta innebär för klimatförändringarnas 
effekter i världen.

VAD KOMMER DU ATT ARBETA MED 
HÄRNÄST?
Jag tänker mig två framtida inriktningar. Först 
och främst vill jag använda satellitdata för att 
kvantifiera Redfieldkvoterna hos fytoplankton 
på distans. Detta kompletterar min teoretiska 

modellering med verkliga data. Sedan 
planerar jag att utöka mitt teoretiska arbete 
med fytoplankton så att det även omfattar 
zooplankton. Dessa mikroskopiska djur äter 
fytoplankton och rör sig vertikalt i havsvattnet. 
De är en viktig del av den biologiska pumpen 
och kan förändra Redfieldkvoten för 
fytoplankton när biomassan av fytoplankton 
sjunker.

VILKA PROBLEM KOMMER NÄSTA 
GENERATIONS BIOGEOKEMISTER 
ATT MÖTA I HAVEN?
Nedbrytningen av de biologiska processerna 
till kvantifierbara mekanismer krävs för att 
modellera dessa processer på rätt sätt. Det är 
dock mycket mer utmanande för biologin än för 
kemin och fysiken. Det viktigaste är att hitta 
ekvationerna bakom dessa processer. En annan 
utmaning för nästa generation är hur de ska 
bearbeta de enorma mängder data som samlas 
in av fjärrsensorer, som satelliter och fristående 
bojar. Dessa datauppsättningar kommer att 
vara viktiga för vår förståelse, men bara om vi 
använder dem på rätt sätt.

OM BIOGEOKEMI I HAVEN
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Professor Katsumi Matsumoto loggar in på distans 
i superdatorfunktionen för att modellera den 

globala biogeokemin i haven.

Koncentrationer av klorofyll i haven. De röda fälten visar höga koncentrationer av fytoplankton medan blå fält anger låga koncentrationer av fytoplankton. Bild: NASA och SeaWiFS

VAD HADE DU FÖR INTRESSEN SOM 
BARN?
Jag har alltid varit intresserad av naturen. Som 
barn gillade jag att vandra med familjen och 
fånga insekter med mina bröder. Som tonåring 
brydde jag mig mycket om miljöskydd och 
bevarande av miljön.

VEM INSPIRERADE DIG TILL ATT BLI 
FORSKARE?
Ingen i familjen var forskare när jag växte 
upp så det fanns inte på kartan. När min bror 
senare studerade på avancerad nivå blev jag 
intresserad av att fortsätta utbilda mig. Efter 
det inspirerades jag av den stora kunskapen 
hos mina lärare i geovetenskap som Tom Webb 
på Brown University och Wally Broecker vid 

Columbia University,

VILKA PERSONLIGA EGENSKAPER 
HAR GJORT DIG TILL EN 
FRAMGÅNGSRIK FORSKARE?
Det allra viktigaste är uthållighet. "Att vara 
ett geni handlar till en procent om inspiration 
och till 99 procent om uthållighet" sa Thomas 
Edison. Uthålligheten har troligtvis varit den 
viktigaste delen för de framgångar som jag har 
haft. Det handlar ofta även om tur, men då 
måste vara uthållig för att ha tur.

HUR HANTERAR DU HINDER I DITT 
ARBETE?
Det handlar återigen om uthållighet. Jag lägger 
så mycket tid och kraft på ett problem som 

möjligt, ofta genom att lära mig från andra runt 
omkring. Jag pausar arbetet när jag känner att 
jag har pressat på så mycket som möjligt och 
återkommer sedan till problemet efter ett tag. 
Jag kan ofta hantera hinder efter att ha gått 
igenom processen några gånger, dock kan det 
ta lite tid!

VILKA FRAMSTEG SÅ HÄR LÅNGT 
ÄR DU MEST STOLT ÖVER I DITT 
YRKESLIV?
Jag är mest stolt över de publikationer som 
mina studenter arbetat med. Jag är också stolt 
över de möjligheter jag får som gästprofessor. 
Under tidigare tjänstledigheter har jag forskat i 
Sydney, Hobart, Tokyo och Oxford.

HUR BLEV KATSUMI 
BIOGEOKEMIST MED FOKUS 
PÅ HAVEN?



KUNSKAP 
1. Vad är fytoplankton?
2. Vad menas med den globala kolcykeln i havet?

FÖRSTÅELSE 
3.  Kan du förklara den biologiska pumpens betydelse för den globala 

klimatförändringen?
4.  Varför är det enklare att modellera fysiska och kemiska processer än 

biologiska processer?

TILLÄMPNING 
5.  Havstemperaturerna stiger på grund av klimatförändringarna. Vilka 

effekter tror du att detta kan ha på den biologiska pumpen?
6.  Många forskare anser att havet är viktigare än träden när det gäller att 

fånga upp koldioxid. Varför tror du att det är så?

ANALYS 
7.  Varför tror du att man fortsätter att använda Redfieldkvoten i 

oceanografiska modeller, trots att den ses som en alldeles för förenklad 
kvot?

8.  Hur tror du att zooplankton (som äter fytoplankton) kan påverka 
Redfieldkvoten för fytoplankton?

9.  Katsumi pratar om att använda data från satelliter som komplement 
till sina modeller. På vilket sätt tror du att den här informationen skulle 
förbättra hans modeller?

UTVÄRDERING 
10.  Katsumis forskning visar att den biologiska pumpen kanske inte 

försvagas så mycket som man tidigare trott. Tror du att detta 
innebär att världen kan slappna av när det gäller hanteringen av 
klimatförändringarna?

DISKUSSIONSPUNKTER

•  University of Minnesotas avdelning Earth and 
Environmental Sciences driver ett flertal initiativ för 
allmänheten, som studentsymposier, offentliga resurser 
och offentliga projekt där man kombinerar vetenskap 
och konst. Mer information finns här: cse.umn.edu/esci/
initiatives

•  I den här artikeln från NASA ges en bakgrund till 
fytoplankton och deras betydelse, inklusive hur bestånd 
av fytoplankton kan spåras med hjälp av satelliter: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  I den här filmen ges en bakgrund till konceptet 
järngödsling, som är en kontroversiell teknik för att 
ge fytoplankton extra näringsämnen för att stimulera 
koldioxidupptaget: www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_
CJD0

FLER RESURSER

BIOGEOKEMI 

I HAVEN MED 

PROFESSOR 

KATSUMI 

MATSUMOTO

Rita ett diagram av den globala kolcykeln till havs med 
utgångspunkt från dina kunskaper och vad du har lärt dig från 
artikeln. Gör diagrammet så tydligt och så tilltalande som 
möjligt. Kontrollera att följande ingår:

• Fotosyntes
• Livsmedelskedjor
• Ytvatten och djuphavsvatten
• Havssediment
• Koldioxidhalt i atmosfären
• Koldioxidutsläpp

När du har g jort klart diagrammet kan du leta upp några 
exempel online. Inkluderar exemplen något som saknas i ditt 
diagram? Kan du komplettera ditt diagram med något nytt 
som du har lärt dig?

Om du har tid, kan du fundera på hur andra näringscykler i 
haven kan se ut. Vad kan ingå i en global kvävecykel i havet? 
Hur kan människors agerande påverka den?

ÖVNINGAR SOM DU KAN GÖRA 

HEMMA ELLER I KLASSRUMMET



Illustration av hur framtida förändringar i haven kommer att påverka Redfieldkvoten hos fytoplankton. Fytoplankton kommer till exempel att begränsas till ett tunnare lager i havet 
som belyses av solen på grund av stratifieringen, vilket innebär en större exponering för ljus. Vid ökade ljusförhållanden (4) kan fytoplankton genomgå fotosyntes snabbare (mer kol) 

och/eller kräva mindre klorofyll (mindre kväve) vilket innebär att de innehåller mer kol.

Katsumi föreläser om fytoplanktons Redfieldkvot i Sydney, Australien.

Bild: NASA

Katsumi monterar en väderstation på taket av en byggnad.
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