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Inledning

Kadmium i mat och kvicksilver i fisk. Nya metaller i
tänder och bilar. Klorerat, bromerat, fluorerat. Nano-
partiklar invaderar kroppen. Akrylamid bildas när vi 
tillagar maten. Läkemedelsrester dyker upp i dricks-
vatten. Mannens spermier skadas. Hur mycket ska vi
stå ut med av gamla problem och nya hot? Varför slår vi
ofta dövörat till när larmet går? Går det att få en giftfri
miljö som riksdagens miljömål talar om, eller är det bara
en önskedröm? Varför reagerar vi så sent och bygger
fast oss så lätt med olika kemikalier? 

Nästan trettio forskare från naturvetenskap och samhälls-
vetenskap kommer till tals i boken. Var och en ger sin bit
av svaret på frågan i bokens titel. 

Nils-Gunnar Lindquist på Kemikalieinspektionen skriver
att vi får ingen hållbar kemikalieanvändning om vi
fortsätter som hittills. Vi vet för lite om alla de kemikalier
som redan används och sprids över världen. Det behövs
skärpta lagar i Sverige, EU och FN. Han menar att det
blir svårt att nå alla delmålen i miljömålet Giftfri miljö
till år 2020. 

Kapplöpning
Lars J. Lundgren är historikern som tar oss med på kapp-
löpning. Det tar tid för oss att förstå att ett kemiskt
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ämne kan bli ett problem. Han tar kvicksilver som
exempel. Vidden av problemet uppdagades först på
1960-talet när kvicksilvret redan var etablerat i samhället
och problemet hade fått ett försprång. Vem ska bestämma
risknivåerna? Det handlar inte bara om att mäta och
veta, utan också om makt och etik.

Vad gör vi när larmet går? Hur påverkas vi vanliga med-
borgare av mediernas rapportering om miljörisker?
Dessvärre rapporterar journalister inte om risker utan
om händelser som går att spetsa till och förenkla. Därför
övervärderar vi ofta ovanliga risker och undervärderar
vardagsfaror som har större risk att inträffa. Men vi tar
de flesta larmen med ro. Vi vet ju hur medierna fungerar,
skriver Gunilla Jarlbro på Lunds universitet. 

Går det utför med mannen?
Det finns anledning till oro när det gäller mannens fort-
plantning, skriver Aleksander Giwercman på Universitets-
sjukhuset i Malmö och Lars Rylander på Universitets-
sjukhuset i Lund. Danskarna har mer testikelcancer och
färre spermier än svenskar och finländare. Men vad beror
det på: genetik, livsstil eller något i miljön? Det går inte
att utesluta kemikalierna. 

Ulrik Kvist på Karolinska sjukhuset i Stockholm anser
att spermieforskningen de senaste femton åren alltför
mycket har fokuserats på att räkna antalet spermier, med
benäget stöd av medierna som har larmat om att det
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går utför med mannen. Spermiernas uppgift är friska
barnbarn – inte att vara många. En spermie som får ska-
dade budskap idag kan resultera i ett barnbarn med
utvecklingsstörning år 2030. Forskningen måste inriktas
på spermiernas budskap och på utvecklingen från befruk-
tat ägg till fruktsam man. 

Gamla problem och nya hot
Problemen för säl och havsörn är inte över, skriver Anders
Bignert på Naturhistoriska riksmuseet. Miljöövervakarna
upptäcker hela tiden nya hot och oväntade trender. Vår
kunskap om kemikalier i miljön måste öka. Arbetet har
bara börjat och många ämnesgrupper står på tur. Att
säl och havsörn trots allt har börjat återhämta sig visar
att det inte är hopplöst att försöka göra något – trots den
nästan oöverstigliga mängden kemikalier som släpps ut
i miljön. 

Alla former av kvicksilver är giftiga. Det gäller att så fort
som möjligt slå sista spiken i kvicksilvrets kista, anser
Lars Hylander på Uppsala universitet. En miljö utan
kvicksilverutsläpp är ett villkor för vår fortsatta existens
på jorden. Kvicksilveranvändning bör förbjudas helt,
och det kvicksilver som redan finns i tänder och pro-
dukter ska samlas in och slutförvaras på en säker plats,
utom räckhåll för biologiskt liv. 

Åkermarken kan bli oanvändbar för matproduktion på
sikt om inte kadmiumtillförseln minskar. Kadmium
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kommer med luft, berggrund och gödselmedel. Metallen
bör förbjudas som komponent i produkter av alla de
slag, skriver Agneta Åkesson på Karolinska institutet
och Rune Andersson på SLU. Kadmium skadar i första
hand njurarna. Det här har vi vetat sedan 1940-talet,
men fortfarande är det tillåtet att använda metallen i
bland annat batterier. 

De gamla metallerna har vi någon sorts grepp om. Men
de nya, som platina, palladium, germanium och indium
vet vi mycket lite om. Ändå använder vi dem för fullt
– i sådant som elektronik, tandvårdsmaterial och kata-
lysatorer. Det skriver Gunnar Nordberg, Umeå univer-
sitet. Ska de ”nya” metallerna bli framtidens stora miljö-
och hälsoproblem? Eller kan vi vinna kapplöpningen? 

Sill är okej – strömming kräver kostråd
Halterna av DDT och PCB har minskat kontinuerligt
i Östersjöns fisk sedan 1970-talet. Men halten av dioxiner
har slutat minska. Det här är en gåta för forskarna, och
en fråga som äventyrar miljömålet om en giftfri miljö
och hotar det svenska Östersjöfisket, skriver Mats Olsson,
Stockholms universitet. Nu gäller det att hitta källorna
och stoppa utflödet från dem. 

Det är helt okej att äta sill från västkusten, men för
strömmingen från Östersjön finns det särskilda
kostråd, skriver Per Ola Darnerud på Livsmedelsverket.
Strömming innehåller mer organiska miljögifter än sill,
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bland annat dioxiner. Inom EU finns det gränsvärden
för dioxiner i livsmedel som gör att en stor del av den
feta Östersjöfisken inte går att exportera. Men i Sverige
får vi äta Östersjöströmmingen med dioxiner och allt.
Tål vi svenskar mera miljögifter än andra? 

Bekämpningsmedel på villovägar
Inga kemiska bekämpningsmedel är helt ofarliga, även
om de som används idag är skonsammare än preparaten
var förr, skriver Jenny Kreuger på SLU. Men de nya är
mer vattenlösliga än de gamla, och det ökar risken för
att de försvinner från åkern och hamnar i vattendrag och
grundvatten. Hur ska vi klara en mer intensiv produk-
tion av mat och energigrödor och samtidigt hålla det
livsviktiga vattnet rent från bekämpningsmedel? 

Hur mycket kan man tillåta att ett livsmedel innehåller
av ett visst bekämpningsmedel? Det är en komplicerad
process att räkna fram gränsvärden, skriver Bengt-Göran
Ericsson på Livsmedelsverket. Man måste veta hur
mycket människor äter av livsmedlet och hur mycket av
bekämpningsmedlet som det är riskfritt att äta. Dessutom
tar man hänsyn till vad som är praktiskt möjligt att
åstadkomma i jordbruket. Gränsvärden ska vara säkra,
men experterna är inte alltid överens om hur säkerheten
ska garanteras.

Flamskyddsmedel – problem eller lösning?
Är det bättre för miljön att låta saker brinna lite oftare
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än att använda flamskyddsmedel? Bromerade flamskydds-
medel har debatterats livligt. Men det är inte trovärdigt
att onyanserat kräva förbud mot alla bromerade flam-
skyddsmedel, skriver Margaret Simonson och Petra
Andersson på SP Sveriges Provnings och Forsknings-
institut. Det är inte alls säkert att det är sämre att
använda flamskyddsmedel än att låta bli. Nu finns det
en LCA-modell som ska hjälpa till att avgöra vad som
är bäst för miljön. 

En varning för bromerade flamskyddsmedel kommer
från Per Eriksson och Henrik Viberg på Uppsala uni-
versitet. Vissa flamskyddsmedel kan bli framtidens stora
miljö- och hälsoproblem. Flamskyddsmedlen kan precis
som PCB påverka hjärnans utveckling under en kritisk
fas hos nyfödda däggdjur. Dessutom kan de två ämnes-
grupperna samverka med varandra och förvärra skadan. 

Är läkemedel ohälsosamt för miljön?
Fiskar som blir sexuellt förvirrade av P-piller vet forskarna
en hel del om. Däremot vet vi alldeles för lite om andra
läkemedels miljöeffekter, skriver Lars Förlin och Joakim
Larsson på Göteborgs universitet. Många läkemedel bryts
ner långsamt – till och med så långsamt att de börjar
dyka upp i dricksvatten på vissa håll. Läkemedlens miljö-
effekter testas inte alls på samma noggranna sätt som
bekämpningsmedel, trots att vi i Sverige använder lika
mycket av båda. 
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Fläckfritt och regnsäkert – till vilket pris?
Vi omges i vår vardag av fluorerade kolväten, PFC, i
bland annat kläder och kokkärl. Det är kemikalier som
har tillverkats sedan 1950-talet, men som nu dyker
upp som nya hot. Flera av ämnena hittas i höga halter
i människor och djur, även i arktiska områden. Varför
tog det så lång tid att upptäcka problemet med PFC?
Beror det på att forskarna helst undersöker det de
redan känner till? Eller saknas den politiska viljan att
lösa kemikalieproblematiken? undrar Åke Bergman på
Stockholms universitet. 

Får vi cancer av akrylamid i maten?
Akrylamid bildas när vi rostar bröd, gräddar bullar, steker
pommes frites och potatis. Det finns i chips, kakor och
kaffe. Det är ett nervgift i höga doser och utgör en
cancerrisk redan i låga doser. Eftersom hela befolkning-
en exponeras via maten innebär det cancerrisker som
vi inte kan negligera, skriver Margareta Törnqvist som
är miljökemist på Stockholms universitet. Ändå har vi
inget gränsvärde för akrylamid i mat som vi har för
dricksvatten. Men eftersom akrylamid bildas naturligt vid
matlagning måste vi nog lära oss att leva med risken.

Akrylamidlarmet i slutet av april 2002 utlöste febril
forskningsaktivitet, men den epidemiologiska forsk-
ningen har hittills gett lugnande besked, skriver Hans-
Olov Adami på Karolinska institutet i Stockholm.
Resultaten tyder på att akrylamid är ofarligt i de mängder
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som normalt konsumeras i Sverige. Men det är för tidigt
att avfärda alla risker. Det behövs flera epidemiologiska
undersökningar. Under tiden kan vi lätt minska intaget
av akrylamid från chips, pommes frites, stekt potatis och
kakor – för att vara på den säkra sidan. 

Nanopartiklar – positiv utveckling eller nytt miljöhot?
Risken är rätt stor att vi kan bli sjuka av nanopartiklar
som hamnar i våra kroppar. Men eftersom nanotekniken
lovar guld och gröna skogar så får vi varken underskatta
eller överdriva riskerna. Vi måste hitta metoder att
bedöma och begränsa nanomaterialens hälso- och miljö-
effekter, skriver Mats Bohgard på Lunds tekniska
högskola/Lunds universitet. Riskbedömningen måste
göras samtidigt som tekniken utvecklas och innan pro-
dukterna marknadsförs och tillverkas i stor skala. 

Hur säker är vetenskapen?
Vi ska inte vänta på fullständiga vetenskapliga bevis
innan vi agerar för att undanröja möjliga risker för hälsa
och miljö. Det är kärnan i den kontroversiella försiktig-
hetsprincipen. Står vetenskap och försiktighet i motsätt-
ning till varandra i det här fallet? Eller kan de förenas?
De kan förenas, skriver Sven Ove Hansson på KTH 
i Stockholm. Ibland bör vi grunda praktiska beslut på
vetenskapsgrundade misstankar, och inte kräva samma
strikta bevisbörda som normalt gäller inom vetenskapen. 

Är vetenskap en källa till säkerhet eller osäkerhet? Det
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är Johan Hedrén på Linköpings universitet som ställer
frågan. Vetenskap och teknik har varit grundläggande för
vårt moderna samhälle. Men vetenskapen har också
bidragit till problem, bland annat miljöproblem. Receptet
har länge varit mer vetenskap och teknik. Men nu har
vetenskapen ramlat ner från piedestalen och ifrågasätts
ofta i samband med miljökonflikter. Vetenskapen måste
samverka med andra aktörer; ingen har hela sanningen.
Och utopiska drömmar som målet om giftfri miljö är
högst provisoriska. 

Ska Reach bli mer än en tumme?
EU:s kemikalielagstftning Reach ger oss inte giftfri
miljö, skriver Christina Rudén på KTH i Stockholm.
Det är bara ett första litet steg. Bara kemikalier som till-
verkas i riktigt stora volymer kommer att testas i Reach.
Men de 60 000 kemikalier som tillverkas i mindre mäng-
der kommer att förbli i stort sett otestade. För de allra
flesta ämnen kommer kunskaperna inte att räcka för att
tillverkaren ska kunna ge tillräckligt bra riskinformation
till konsumenterna. I skrivande stund är det slutgiltiga
beslutet om Reach inte fattat än. Det väntas komma i
slutet av 2006 eller början av 2007.

Kemikalieregler för en hållbar utveckling vore en sam-
hällsekonomisk vinst, skriver Mikael Karlsson, Karlstads
universitet. Tre principer bör råda: försiktighetsprincipen,
förorenaren betalar samt ett mer demokratiskt besluts-
fattande. Dagens EU-regler når inte alls upp till kraven,
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och risken är stor att även Reach bara blir en tumme. 

Kemikaliepolitiken – ett svårskött pastorat
Historikern Lars J. Lundgren ger oss en modell i form
av ett kunskaps- och åtgärdshus, där politiker och olika
forskare finns på olika våningar i huset. Vårt vetande
växer, men vetenskapen har sina gränser. Ibland vill vi
inte göra vad vi kan, och ibland kan vi inte göra vad
vi vill. Miljömålet om giftfri miljö är en vision. Är den
möjlig att uppnå? Vi är rätt bra på att hantera miljö-
problem. Vi till och med förebygger en hel del problem.
Men miljövården blir aldrig färdig. 

Birgitta Johansson, redaktör

Birgitta Johansson är vetenskapsjournalist och informatör
hos Forskningsrådet Formas. 
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Giftfri miljö – utopi 
eller verklig chans?

Vi får ingen hållbar kemikalieanvändning om vi fortsätter
som hittills. Vi vet för lite om alla de kemikalier som
redan används. Kemiska ämnen sprids mellan länder
snabbare och i större mängder än förr. Skärpta lagar och
regler i Sverige, EU och FN är det viktigaste nu, skriver
Nils-Gunnar Lindquist. Det svenska miljömålet Giftfri
miljö har hög ambitionsnivå. Det blir svårt att nå alla
delmålen till 2020. 

Nils-Gunnar Lindquist,

Kemikalieinspektionen. 
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ad är gift och vad är inte gift? Naturen har alltid
producerat gifter, även utan påverkan från männi-

skan!” Sådana frågor och kommentarer dök upp när
Kemikalieinspektionen fick uppföljningsansvar för miljö-
kvalitetsmålet Giftfri miljö, ett generationsmål som ska
vara uppnått år 2020.

Målets benämning ger alltså upphov till olika tolkningar.
Det blir lite klarare när man läser mer om målet. Där står:
”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats
i eller utvunnits av samhället och som kan hota männi-
skors hälsa eller den biologiska mångfalden.” Inrikt-
ningen och ambitionen med målet blir ännu tydligare
när man ser delmålen.

Giftfri miljö – målet och delmålen
I april 1999 fastställde Sveriges riksdag femton nationella
miljökvalitetsmål. Giftfri miljö är ett av dessa mål. Arbetet
för att uppnå målen syftar till att nästa generation och
kommande generationer ska kunna leva sina liv i rik
natur och i en miljö som inte skadar hälsan. Målet Giftfri
miljö har nio delmål varav ett redan är uppfyllt, nämligen
delmål fem om riktvärden för hundra utvalda kemiska
ämnen. De bedömningar som gjorts hittills är att övriga
delmål blir mycket svåra att nå, utom delmålen fyra
och åtta (se ”gubbarna” i tabellen). 

De främsta skälen till att Giftfri miljö är ett svårt mål 
att nå är:

V”
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1. ”The burden of the past”:
• Det är för lite känt om eventuella hälso- och miljö-
farliga egenskaper hos kemikalier som redan är ute
på marknaden. Många kemiska ämnen är redan sprid-
da i varor, byggnader och miljö. Antalet kemiska
ämnen på den europeiska marknaden är stort, någon-
stans mellan 30 000 och 100 000 ämnen.
• Olika verksamheter har genom utsläpp förorenat fler
än 40 000 områden i Sverige.

2. Den svenska miljön är inte isolerad utan ämnen 
sprids till Sverige från andra länder.

3. Den största produktionen av kemikalier som används
i Sverige sker i andra länder. Regler inom kemikalie-

De nio delmålen till Giftfri miljö Prognos

1. Kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper

ska vara bättre kända

2. Hälso- och miljöinformation ska finnas för 

varor som innehåller farliga ämnen

3. Särskilt farliga ämnen ska fasas ut

4. Hälso- och miljöriskerna med kemikalier 

ska minska fortlöpande

5. Riktvärden för miljökvalitet

6, 7. Förorenade områden ska saneras

8. Åtgärdsprogram för kontinuerlig minskning 

av halterna av dioxiner i livsmedel ska finnas

9. Exponeringen för kadmium till befolkningen via 

föda och arbete ska inte äventyra folkhälsan

De nio delmålen för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är mer eller
mindre svåra att uppnå till år 2020.     = är redan uppnått,    = är möj-
ligt att uppnå,    = blir mycket svårt att uppnå.

:-(
:-(

:-(
:-(

:-(
:-|

:-|
:-)

:-(

:-|

:-)
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området måste därför vara internationella för att få
full effekt, i första hand inom EU.

Många tror att någon myndighet har godkänt använd-
ningen av alla kemikalier som säljs i Sverige. Så är det
inte. Det är så för några grupper kemikalier, till exempel
bekämpningsmedel, men de flesta kemikalier som
används idag har inte godkänts av någon myndighet
före försäljning. 

Tillverkare och importörer av kemikalier har ansvaret att
försäkra sig om att de kemikalier de säljer är säkra utifrån
egen kunskap och den kunskap som är allmänt tillgäng-
lig i samhället. Myndigheternas uppgift är att kontrollera
att tillverkare och importörer har tagit sitt ansvar. En
uppenbar svaghet i dagens regler är att det i praktiken
är mycket svårt för myndigheter att kräva att kunskap
tas fram av tillverkare och importörer för kemikalier som
redan finns på marknaden. Huvuddelen av dessa kemika-
lier är bristfälligt undersökta. Om de kan bli betydande
miljöföroreningar så upptäcks det först efter att skadan
redan är skedd. 

Skador av kemikalier
Kemikalier kan ha olika skadeeffekter. Särskilt viktiga
effekter är sådana som kan innebära risk för allvarliga
bestående skador. Här brukar man tala om CMR-ämnen,
det vill säga sådana som kan ge upphov till cancer (C),
skador på arvsmassan (mutagena ämnen, M) eller på fort-
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plantningen (reproduktionsstörande ämnen, R). 

Andra viktiga effekter är allergi och nervskador.
Kemikalier som kan ge de här effekterna kan innebära
risker framför allt på arbetsplatser. En annan viktig risk-
grupp av kemikalier är sådana som är långlivade i miljön,
som ansamlas i näringskedjor och som på sikt kan visa sig
vara skadliga för människor eller för miljön. 

Några kemikalier som gav problem
Ett antal kemikalier har orsakat stora problem. Några
exempel är ozonnedbrytande ämnen, kvicksilver, asbest,
PCB, DDT och vissa bromerade flamskyddsmedel.
De ozonnedbrytande ämnenas skador på ozonlagret 
i stratosfären kommer att ta lång tid att läka. Under
mitten av 1900-talet betades utsäde med organiska kvick-
silverföreningar, vilket förorsakade sjukdom och död
hos fröätande fåglar. Asbest, vars användning nu är hårt
reglerad, har förorsakat lungskador och tumörer hos
arbetare. PCB som använts som isoleringsmedel i
transformatorer och elektriska kablar, tillsats i smörjoljor
med mera är en grupp ämnen som är långlivade i miljön
och ansamlas i näringskedjor. 

Fortplantningsstörningar hos säl är en av de miljöeffekter
som förorsakats av PCB. Insektsmedlet DDT har lik-
nande miljöegenskaper som PCB och har orsakat fort-
plantningsstörningar hos rovfåglar. Både PCB och
DDT-föreningar finns fortfarande spridda i miljön,
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trots att användningen i Sverige förbjöds för länge
sedan. Bromerade flamskyddsmedel ökade i miljön under
de sista decennierna av 1900-talet. Åtgärder inom EU har
inneburit att halterna av flera av dessa ämnen inte
längre ökar i miljön. Några andra bromerade flamskydds-
medel används fortfarande och diskussioner om risk-
begränsning av dem pågår nu inom EU. 

Vägen framåt inom EU och FN
Den nya kemikalielagen inom EU kallas Reach
(Registration, evaluation and authorisation of chemicals).
Den träder sannolikt i kraft 2007, och kommer så långt
man kan bedöma nu att ge kemikaliekontrollen i Europa
en mycket bättre grund än idag. Lagen syftar till att
industrin ska registrera kemikalier och ta fram informa-
tion om eventuella hälso- och miljörisker med både
nya kemikalier och kemikalier som redan är ute på mark-
naden. Den innebär också att informationen om kemi-
kaliernas farliga egenskaper ska finnas tillgänglig. De
ämnen som myndigheter bedömt vara särskilt farliga
får godkännas enbart för särskilda användningsområden,
när den användningen bedömts vara säker. 

Reach är ett mycket viktigt steg för möjligheten att
uppnå Giftfri miljö. Ingen miljöfråga bortsett från klimat-
frågan har varit så omdiskuterad inom EU som Reach-
förslaget. EU spelar nu en viktig roll i det internationella
samarbetet på kemikalieområdet.
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Inom FN antogs 2001 en konvention, Stockholms-
konventionen eller POP-konventionen, som syftar till att
fasa ut ett dussintal långlivade organiska miljöförorening-
ar (POP betyder persistent organic pollutants). Dessa
ämnen kan transporteras från kontinent till kontinent.
Arktiska områden drabbas särskilt hårt eftersom sådana
ämnen ofta transporteras från områden med varmare
klimat till områden med kallare klimat. 

FN har också 2006 antagit en ny global strategi för
kemikaliekontroll. Den är rådgivande för länderna, alltså
ingen konvention som länderna förbinder sig att följa,
men representerar ett åtagande som medlemsländernas
ministrar gjort. FN har också antagit ett globalt harmo-
niserat rådgivande system för klassificering av kemiska
ämnens hälso- och miljöeffekter. Systemet innebär att
till exempel symboler för kemikaliers farlighet kommer
att se likadana ut i hela världen och att man ger enhetliga
riktlinjer för bedömningen av hur farliga ämnen är.

Vägen framåt i Sverige
Hur ska Sverige fortsätta att agera för att nå miljö-
kvalitetsmålet Giftfri miljö? Det nationella arbetet är
viktigt. Det gäller sanering av förorenade områden,
inspektion av importörer och tillverkare av kemikalier
och varor som kan innehålla farliga kemiska ämnen, sam-
verkan mellan myndigheter, miljötoxikologisk forskning
(miljögiftsforskning) och miljökemisk forskning.
Allmänhetens engagemang är också viktigt. Allmänheten
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och den del av industrin som använder men inte själva
tillverkar kemikalier kan begära mer information om
eventuella risker med den produkt de tänker köpa.

Sveriges internationella arbete är än mer betydelsefullt.
Våra möjligheter att påverka utvecklingen inom EU
och FN beror i stor utsträckning på hur starka våra
argument är. Svensk forskning av hög internationell
klass liksom miljöövervakning av hög kvalitet är därför
viktiga faktorer för framgång. Kemikaliekontrollen
har hittills gått framåt med små steg, men med EU:s
kommande kemikalielag och FN:s insatser kan det bli
större steg. 

Både hållbar kemi och nya hot
Kemikalier är på gott och ont. Kemikalier finns i vår
vardag och bidrar till vårt välstånd. OECD har gjort
prognoser över den framtida globala kemikalieproduk-
tionen. Den kommer att öka under den period som är
avsatt för att nå målet Giftfri miljö. Strängare kemikalie-
regler är nödvändiga, först inom EU, senare inom FN.
Utvecklingen av nya mindre farliga kemikalier, det som
ibland kallas hållbar eller grön kemi, är en utmaning
för industrin, inte minst för svensk industri.

Samtidigt finns det nya hot. Kemikalier sprids i varor
mycket snabbare och i större mängder nu än tidigare.
Världsdelar och länder som hittills använt sparsamt med
kemikalier kan komma att öka kemikalieanvändningen
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kraftigt. Användningen av vissa kemikalier kan snabbt
bli global, och det innebär ökad risk för storskalig
exponering av både människor och miljö. 

Ett aktuellt exempel, som Kemikalieinspektionen arbetar
med just nu 2006, är perfluorerade kolväten (PFC) som
används bland annat för ytbehandling av textilier och
papper (se artikel av Åke Bergman). Dessa finns som
resthalter eller kan bildas vid nedbrytning av de ytbe-
handlade produkterna. Även om halten är mycket låg
i varje enskild produkt kan den totala exponeringen i
miljön på lång sikt bli hög eftersom dessa produkter är
praktiskt taget resistenta mot nedbrytning och har en
nära nog global användning.

Målet anger ambitionsnivån
Så till frågan i kapitlets rubrik och bokens titel. Giftfri
miljö är en verklig chans! Målet anger en ambitionsnivå
och en inriktning som är nödvändig för en hållbar fram-
tida kemikalieanvändning. Den hittillsvarande situa-
tionen då kemikalier kan föras ut på marknaden utan
att man vet så mycket om eventuella risker, kan inte
vara grund för en hållbar kemikalieanvändning. Jag
tror att skärpta lagar och regler i Sverige, EU och FN
är det viktigaste sättet att nå målet.
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Nils-Gunnar Lindquist är ställföreträdande general-
direktör för Kemikalieinspektionen. Han är adjungerad
professor i tillämpad toxikologi vid Institutionen för
farmaceutisk biovetenskap på Uppsala universitet. 

Läs om andra synsätt på EU:s kemikalielagstiftning
Reach i artiklarna av Christina Rudén och Mikael
Karlsson i slutet av boken!
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ift är ett germanskt ord och kommer av ”giva”
och ”gåva”. I officiella dokument talades det under

1700-talet om ”sådana giftiga saker, som äro bruklige
till ohyras utdödande”. Från 1740-talet bedrevs det
statlig propaganda för bekämpning av rovdjur med gift.
Bruket av gift var i regel något positivt. Men gifter
kunde missbrukas, även om det allmänna som en effekt
av apotekens privilegium ifråga om handel med medika-
menter fick god kontroll också över försäljningen av
giftiga ämnen.

Giftpolitiken var alltså länge kopplad dels till det medi-
cinska området, dels till skadedjursbekämpningen där
man utnyttjade vissa ämnens giftiga egenskaper, dels
till kriminalpolitiken eftersom de giftiga ämnena kunde
användas för att förgifta människor. I mitten av 1800-talet
började giftiga ämnen och produkter i stora mängder
hanteras vid sidan av apoteken. De blev en del av den
industriella verksamheten och vardagskonsumtionen. Då
var det i regel inte ämnenas giftiga egenskaper man ville
utnyttja utan sådant som ”beständighet” och ”vidhäft-
ningsförmåga”. De kunde ändå vara hälsovådliga, men
nu var det i första hand de icke avsedda och oönskade
förgiftningsriskerna man behövde skydda befolkningen
emot. Giftpolitiken övergick i kemikaliepolitik, ett kom-
plement till hälsovården.

Det har förekommit ett antal heta debatter om gifter,
kemikalier och miljöfarliga produkter de senaste 150 åren:

G
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om arsenik, kvicksilver, asbest, bensinbly, PCB, DDT,
hormoslyr, dioxiner och freoner. Jag ska beskriva en av
dem närmare, nämligen den om kvicksilver, eftersom den
illustrerar några viktiga drag i problematiken kring gift-,
kemikalie- och produktkontroll.

Kvicksilvergåtan
Kvicksilvrets giftiga egenskaper har varit kända sedan
antiken. Men det var genom ett informellt och opla-
nerat samarbete mellan svenska forskare från minst
sjutton olika vetenskapliga discipliner som det blev
känt att kvicksilver också var ett miljöfarligt ämne
som kunde nå människan via näringskedjorna.

När några svenska massafabriker på 1940-talet började
använda fenylkvicksilveracetat för slembekämpning
undersöktes de anställda av Statens institut för folk-
hälsan. Man fann inga som helst förgiftningssymtom.
Tillsammans med Fiskeristyrelsen kontrollerade Folk-
hälsan också de vattendrag (recipienter) där fabrikerna
släppte ut sitt avloppsvatten. Man kom fram till att
utspädningen normalt var så stor att kvicksilverhalten
blev helt obetydlig. Man beräknade att nittio procent av
fenylkvicksilveracetatet fastnade i papperet, att nio procent
avdunstade och att bara en procent följde med avlopps-
vattnet ut i recipienterna. Det var de sista tio procenten
som myndigheterna ägnade sitt intresse. Frågan är vart
de trodde att resten slutligen tog vägen.
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Kvicksilverföreningarna användes för att de var giftiga,
för att de tog död på mikroorganismer. Ännu i slutet av
1950-talet var den allmänna meningen att dessa giftiga
föreningar kunde hanteras riskfritt, utan fara för männi-
skan. Det var inte heller människan som fick ta emot den
första stöten utan fåglarna.

1950 undersökte docent Karl Borg vid Statens veterinär-
medicinska anstalt (SVA) en råka från Örtofta i Skåne.
Efter en omständlig och tidskrävande analys visade den
sig vara kvicksilverförgiftad. Något sådant hade Borg
aldrig tidigare varit med om. Sju år senare hamnade en
stenfalk med hög halt av kvicksilver på hans bord.
Stenfalken är en rovfågel som bland annat lever på små-
fåglar. Först då förstod han att råkan inte hade varit ett
unikt fall utan antagligen det första tecknet på en obe-
haglig utveckling, att ett ämne fanns på ”fel” ställe. Han
och andra forskare började nu formulera hypoteser om
giftspridning och anrikning i näringskedjorna, hur
ämnen sprids från växter till djur och från djur i närings-
kedjans botten till dess topp. 

Samband med kvicksilverbetning
SVA började nu rutinmässigt utföra kvicksilveranalyser
på alla döda djur som hittades i naturen, och man byggde
på så sätt upp statistik över frekvens och utbredning. Borg
antog att kvicksilverförgiftningarna kunde ha ett samband
med kvicksilverbetningen, det vill säga behandlingen av
utsäde med kvicksilverpreparat för att skydda grödorna
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mot parasitangrepp. Men det trodde inte Statens växt-
skyddsanstalt: Varför just nu när kvicksilverpreparaten
hade använts i mer än tjugo år?

SVA:s forskning tydde på att det var fröätande fåglar
och de som levde på sådana som drabbades och att anta-
let fall ökade under vårsådden. Men Växtskyddet ifråga-
satte SVA:s analysmetod och därmed bevisens bärkraft.
Borg utfodrade då höns med kvicksilverbetat utsäde och
gav hönsköttet till duvhökar – och anrikningsmeka-
nismen fungerade (figur 1). Han matade fasaner med
likadant utsäde – deras äggkläckning stördes. Vid samma
tid noterade också ett antal ornitologer att det kläcktes
allt färre ägg i örn- och uvbon.

Figur 1. Miljögifter anrikas i näringskedjorna. Miljögiftet har markerats
som svarta punkter i figuren. Det anrikas hos en växtätare, i det här fallet
haren. Haren äter en stor mängd växter och kan inte göra sig av med
ämnet. Koncentrationen blir därför större i haren än i växten. Hos räven
anrikas ämnet ännu mer, eftersom räven måste äta många harar för att
leva. (Efter SOU 1967:44 Miljöforskning II)
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Halterna steg från 1940
För att få längre tidsserier – och för att kunna eliminera
möjligheten att det var de nya känsliga analysmeto-
derna som gjorde att man hittade kvicksilver ”överallt”
– började forskarna analysera fjädrar på uppstoppade
fåglar på några museer. Kvicksilverhalterna visade sig
vara tämligen konstanta från 1860-talet fram till 1940
då de började stiga, det vill säga just när man började
använda kvicksilverhaltiga preparat i jordbruket och
massaindustrin.

Växtskyddet gick nu med på att det tycktes finnas ett
samband mellan kvicksilverbetning och fågeldöd men
påpekade att stråsädesskörden skulle minska med cirka
tio procent om man under en längre tid upphörde
med betningen.

Torbjörn Westermark, professor i kärnkemi vid KTH,
och Alf Johnels, biolog och professor vid Naturhistoriska
riksmuseet, ställde sig frågan vad som kunde hända om
kvicksilvret lämnade marken och hamnade i vattnet. De
började analysera gäddor, som visade sig innehålla kvick-
silver, också i sjöar långt från jordbruk och industri. Först
förstod forskarna ingenting, men så småningom kunde
de konstatera att kvicksilvret också spreds via luften, till
exempel från kloralkaliindustrin som bland annat till-
verkade blekerikemikalier till massaindustrin.
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Stafettlopp bäddade för politiska beslut
Docent Stig Tejning, yrkesmedicinare i Lund, visade att
om man matade höns med betat utsäde vandrade kvick-
silvret över till äggen. Vetandet växte, bevisen hopade
sig. När hönsäggen och gäddorna kom in i bilden ökade
massmediernas och allmänhetens intresse. Men var
situationen oroande? 

Inte så värst, tyckte laborator Gunnel Westöö vid
Folkhälsan i september 1965. Jo, det är den, ansåg hon
i november samma år. Att hon hade ändrat uppfattning
berodde på att hon hade kommit på en metod att ana-
lysera metylkvicksilver, den mycket otrevliga form som
nittio procent av kvicksilvret i fisk visade sig vara. Metyl-
kvicksilver tas genom magsäcken och tarmarna upp 
i blodet och transporteras till hjärnan, där det kan åstad-
komma svåra skador.

Men varifrån kom detta metylkvicksilver? Utsläppen från
industrin innehöll ju huvudsakligen en oorganisk och
mindre giftig variant. Genetikern Arne Jernelöv vid
Institutet för vatten och luftvårdsforskning och horto-
nomen Sören Jensen vid Stockholms universitet upp-
täckte metyleringen – att oorganiskt kvicksilver kan
omvandlas till metylkvicksilver av mikroorganismer 
i naturen. Det var den avgörande pusselbiten och slut-
punkten på något som kan liknas vid ett tioårigt spontant
stafettlopp med utmärkta växlingar, trots att de flesta
deltagarna i loppet aldrig hade träffats tidigare.
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Och nu kom också de politiska besluten. Från den 
15 oktober 1965 infördes vissa restriktioner mot betning
av vårsäd. Från den 1 januari 1966 förbjöds använd-
ningen av fenylkvicksilver som slembekämpningsmedel,
och månaden efter alkylkvicksilver i betat utsäde. Hösten
1966 satte Folkhälsan en provisorisk gräns för kvick-
silver i fisk, det vill säga hur mycket insjöfisk en människa
utan risk kunde äta per dag. 

Möjligheten att upptäcka
Förbuden mot användning av vissa kvicksilverhaltiga
bekämpningsmedel baserades på en forskningsinsats som
hade formulerat nya frågor och åstadkommit nya viktiga
svar. När någon av forskarna hade kommit till en punkt
av oförståelse tog en annan vid. Tillsammans kunde de
rulla upp stora delar av problematiken, ett genombrott
i miljöforskningen och för miljövården. 

En lärdom var att användning och utsläpp av vissa ämnen
kunde medföra otrevliga effekter i naturen långt ifrån
utsläppspunkten och lång tid efter användningen. Det
fanns heller ingen enkel återkoppling mellan en handling
där och då och konsekvenser här och nu. Sambandet
mellan användning, effekt och orsak kunde därför bli
både långt och tvetydigt, och det kunde leda till livliga
och intensiva diskussioner mellan olika experter om
bevisens bärkraft och om vad som kunde hända i naturen
på sikt. Diskussionerna kunde i sin tur fördröja åtgärder.
Det är inte alltid bristen på information som är kruxet,
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utan svårigheten att värdera och tolka den information
man faktiskt har. Man kan vara oeniga om vad man ser
och om hur man ska tolka det man ser – det kan finnas
flera rimliga tolkningar – och blir därmed antagligen
också oeniga om vad som bör göras.

Fram till slutet av 1960-talet hanterades olika aspekter av
miljöproblematiken i regel var för sig, av olika myndig-
heter: vatten för sig, luft för sig, kemikalier för sig. Men
nu fick man klart för sig att det som man tidigare hade
uppfattat som ett antal problemöar – ett vattenförore-
ningsproblem här, ett annat där, ett luftförorenings-
problem här, ett annat där – i själva verket var en pro-
blemkontinent. Naturen hänger ihop: luft, mark och
vatten. Man fick ett samlande begrepp för problematiken:
miljöproblem. 

Kvicksilverdebatten visade att effekterna av ett ämne
kunde utvecklas smygande och tämligen odramatiskt,
utan att synas. Hur ska sådana här processer upptäckas
och avbrytas? Vem kan se att det som släpps ut på ett
ställe kan medföra effekter på ett helt annat? Det är svårt
att upptäcka, ibland omöjligt. Men omöjligheten är inte
konstant. Man kan tala om både mentala och tekniska
barriärer, om både insiktströghet och manövertröghet.
Människans ökade kunskaper och apparatutvecklingen,
de ”förstärkta sinnesorganen”, kan leda till nytt vetande. 

Många av de förändringar i naturen som uppstår som
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konsekvenser av olika verksamheter i samhället varken
syns, luktar eller smakar: de är osinnliga. Vi kan som
lekmän inte uppfatta dem med våra sinnen. De måste
förmedlas av människor med speciella kunskaper och
instrument. Om dessa människor inte hade funnits
hade vi inte haft kännedom om vissa förändringar i
naturen och då inte heller haft vissa av de miljöpro-
blem så som vi idag känner dem.

Kapplöpningsbanan
Man kan se kvicksilverproblematiken som exempel på
ett generellt problem: samhällets kapplöpning med sina
miljöproblem (figur 2). Man vet när ett visst syntetiskt
ämne framställdes och när det började komma i omlopp
i miljön. Upptäckten att ett ämne kan ha helt andra
konsekvenser än man tänkt sig, att det uppträder på
fel plats och i fel sammanhang, går också att fastställa
något så när tidsmässigt. Det är också möjligt att
bestämma tidpunkt för upptäcktens scendebut i politik,
förvaltning och massmedier. Detsamma gäller den tid-
punkt när vi ser resultaten av beslut och åtgärder i
samhället. Kapplöpningsbanan är således väl bevakad
av tidskontroller. Liksom i andra lopp är mellantiderna
av stor betydelse. Men man vinner inte genom att ha
den bästa mellantiden. Det kan å andra sidan vara
svårt att vinna om mellantiderna är dåliga. 

I denna kapplöpning har samhället sina starkaste
vapen i möjligheten och förmågan att upptäcka och

Formas_giftfri_bok_0828  06-08-30  09.59  Sida 36



37

handla i tid. Det handlar om kapaciteten hos olika
vetenskaper, men också om vakenheten hos politiker,
journalister och enskilda medborgare. Många miljö-
problem är ett resultat av processer som verkar långsamt,
över lång tid och som är svåra att upptäcka. Slutpunkten
kan innebära en katastrof om inget görs. Det gäller att
upptäcka faror och hot i tid, medan en utveckling är
möjlig att avbryta och vända. Hur misslyckas man med
att undgå katastrofer? Genom att inte se, se men inte
förstå, förstå men inte göra något, göra något men göra
fel eller otillräckliga saker, göra rätt saker men inte i tid.
Vilket kan bero på att man inte vet, inte kan, inte vill.
Och på föreställningar och förväntningar, intressekonflik-
ter och målkonflikter. Eller för att man vill och måste
vara snabb och lönsam.

Figur 2. Samhällets kapplöpning med sina miljöproblem. 
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Miljöproblem med försprång
Kvicksilverdebatten visar att inkubationstiden eller
latenstiden kan vara lång, flera decennier. Ett problem
kan därmed få ett stort försprång. Detta försprång inne-
bar att problemen vävs in i samhällsstrukturen. Man
har hunnit bygga upp system som det kan vara svårt att
ta sig ur. De utgör ”en levande kraft” i form av invester-
ingar i utrustning, organisation, tänkta tankar, karriärer
och så vidare. Det sammanhang som ett miljöfarligt ämne
ingår i kan ha fått det självklaras prägel och innebära bil-
ligare produktion, billigare varor och ett bekvämare liv. 

Många miljöproblem är som sagt svåra att se och svåra
att bevisa. Eller så ser vi, men inser inte. Att vi inte gör
något beror inte alltid på att vi inte vet. Snarare på att vi
inte vill, ofta beroende på kostnader och besvär – och
målkonflikter. Teknik och produkter introduceras i regel
för sina förtjänsters skull. Många tekniska metoder utgör
ett paket av fördelar och nackdelar. Miljöeffekterna är
icke önskvärda konsekvenser av nödvändiga eller önsk-
värda aktiviteter. Om de hade varit onödiga och
umbärliga hade det varit lättare att bedriva miljövård.
Vi kör till exempel inte bil för att förorena luften utan
för att det är ett bekvämt och snabbt sätt att förflytta sig,
och fortfarande inte avskräckande dyrt.

Vissa förändringar i miljön, vissa miljöproblem, accepte-
ras därför att fördelarna med att använda vissa processer,
och så vidare, bedöms vara större än nackdelarna. Det
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handlar om att väga ekonomiska risker och miljörisker
mot varandra.

Förhandling om risk
Det finns tre sidor i varje risk sedd som ett socialt
fenomen: riskens skapare (till exempel industrin), riskens
mottagare (till exempel skogsägarna) och riskens reglerare
(regeringen, riksdagen, förvaltningen). Det är i sista hand
riskens reglerare som ska bestämma vad som är en
rimlig risk.

De tre parterna bedömer alltså samma risk. Vari består
risken? Hur stor är den? Hur ska den mätas? Vilken

Figur 3. Riskens skapare, mottagare och reglerare bedömer samma risk 
– fast på olika sätt.
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risknivå är acceptabel? Finns det något substitut för
det riskabla ämnet, produkten eller tekniken? Det är
inte särskilt överraskande att de tre parterna allt som
oftast har olika uppfattning. Den som ger upphov till
risken – och har nytta av den ifrågasatta verksamheten
eller produkten – efterlyser antagligen starka bevis innan
han är beredd att vidta åtgärder. Den som kan drabbas
anser antagligen att blotta misstanken att ämnet är
hälsovådligt är tillräckligt för att man ska göra något.
Och sedan måste reglerarna komma fram till ett beslut
som tar rimlig hänsyn till företagen utan att medborgarna
utsätts för oacceptabla risker. Det är inte lätt. 

Tänk er en miljövårdsmyndighet som blir informerad
om ett forskningsresultat som innebär att ”trombon” är
hälsofarligt och att myndigheten visserligen tycker att
det fortfarande finns luckor i vetandet, men att man trots
allt vet tillräckligt för att vidta åtgärder. För tänk om man
inte gör något nu och så visar det sig efter tio års fortsatt
forskning att forskningsresultatet redan då var ”rätt”. Då
har man missat flera års miljövård. ”Den miljörisken
är vi inte beredda att ta.”

Tillverkarna och användarna av ”trombon” vill att man
ska vänta med åtgärder och forska vidare för att täppa till
de luckor som finns i vetandet. För om vi vidtar åtgärder
nu och det om tio år visar sig att dagens forsknings-
resultat var ”fel” så har vi kastat en massa pengar i sjön.
”Den ekonomiska risken är vi inte beredda att ta.” 
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Så, vilken sida ska bestämma risknivåerna? Detta är ett
evigt dilemma. Man kan säga att parterna förhandlar om
risk. Det är ofta en kontroversiell fråga om hur stor en
risk är. Men det blir lika ofta konflikter om hur stor risken
bör vara, det vill säga hur stor risk som kan anses vara
rimlig. Det avgörande i sammanhanget är inte att göra
en kvantitativ bestämning av en risk utan hur man ska
smälta samman vetande, makt och etik. I ett demokra-
tiskt samhälle är detta viktigt att diskutera.
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pågår. Hur upptäcks miljöproblem? Vad händer sedan?
Naturvårdsverket 1989.

• Thomas Hillmo. Arsenikprocessen. Debatt och 
problemperspektiv kring ett hälso- och miljöfarligt
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• John Svidén. Kvicksilvrets miljöhistoria: användning,
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Lars J. Lundgren är docent i historia. Han är sedan länge
intresserad av sambandet mellan vad vi vet och vad vi gör.
Han skriver just nu 2006 om svensk naturskyddspolitik.
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När larmet går

Hur påverkas vi medborgare av mediernas rapportering
om miljörisker? Dessvärre rapporterar journalister inte
om risker utan om händelser som går att spetsa till,
förenkla och personifiera. Det gör att medborgarna
övervärderar de ovanliga riskerna och undervärderar
de mer troliga vardagsfarorna. Men vi har lärt oss hur
medierna fungerar så vi tar de flesta larmen med ro.
Det stora problemet är kanske att det finns miljörisker
som inte hamnar på löpsedlarna, skriver Gunilla Jarlbro.

Gunilla Jarlbro, Medie- och kommunikations-
vetenskap, Lunds universitet. 
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tt tämligen oemotsagt forskningsresultat är att
medierna inte så sällan brister i förmågan att för-

medla miljöriskinformation, det vill säga varna för något
innan hotet har blivit verklighet. Det kan förklaras med
att risker ofta är diffusa och att risk som sådant är ett
abstrakt begrepp som inte alltid låter sig omsättas till
nyhetsjournalistik. Forskningen visar också att medierna
koncentrerar sig på ”the Big Bang”, eller om man hellre
vill på dramatiska och sensationella händelser. Fokus-
eringen på det sensationella hänger givetvis ihop med
både den inneboende medielogiken och gängse kriterier
för nyhetsvärdering. Frågan är om mediernas rappor-
tering kring olika miljörisker påverkar oss medborgare
när vi ska företa riskreducerande åtgärder. Bedömer vi de
risker som medierna väljer att lyfta fram som vanligare
och allvarligare än de risker som det rapporteras
mindre kring?

Tillspetsad medielogik
Precis som många andra professioner är även det journa-
listiska arbetet rutiniserat och ritualiserat. Medierna fun-
gerar med andra ord efter en särskild logik, en medielogik.
Oavsett vilken journalistisk produkt det handlar om
präglas innehållet av hög grad av standardisering och
igenkännbarhet. Ju större kamp om publiken, desto vik-
tigare är det för medierna att kunna kontrollera och
förutse publiken, det vill säga förpacka innehållet så att
det passar mottagarnas redan givna tolkningsmönster.
Termen medielogik kan alltså gälle både det journalistiska

E
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arbetssättet och karaktären på en journalistisk produkt.
Medielogiken innebär att journalister rapporter om de
nyheter som går att tillspetsa, förenkla, konkretisera
och personifiera. 

Forskningen visar att oavsett om det handlar miljöfrågor
eller politik så är det samma medielogik och nyhets-
värderingskriterier som råder. Det betyder att enkla,
negativa händelser som har kort geografiskt eller kultu-
rellt avstånd och utspelas under kort tid har större
möjlighet att hamna på medieagendan. De risker eller
miljöfrågor som hamnar på medieagendan hamnar också
ofta på medborgarnas agenda. Eftersom de mest sensa-
tionella och dramatiska händelserna hamnar på mediernas
löpsedlar och förstasidor innebär det att medborgarna
tenderar att övervärdera de ovanliga riskerna och under-
värdera de fullt möjliga och ofta vardagliga farorna. 

Dagordningsfunktionen
När man diskuterar mediernas betydelse för den allmän-
na opinionen är ”agenda setting”-teorin flitigt använd,
även i samband med miljöfrågor. På svenska kallas teorin
ibland för dagordningsfunktionen. Ett högt läge på medie-
agendan antas ha samband med ett högt läge på den
personliga agendan, det vill säga om miljöfrågor får
stor uppmärksamhet i medierna påverkar det även den
allmänna opinionen. Det finns flera studier som visar
på en tydlig samvariation mellan medborgarnas och
mediernas agenda. Men det är inte självklart vilken av
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agendorna som styr. Teoretiskt antas det dock vara
medieagendan som styr den personliga agendan, eller
”the public agenda”. 

Vid en första anblick kan resonemanget ge intryck av
att det är tämligen enkelt att påverka den allmänna
opinionen, det vill säga högt läge på medieagendan och
opinionen påverkas. Men flera forskare har funnit att
agendabyggande är en ganska komplicerad process. När
det gäller att påverka den allmänna opinionen i ett
generellt miljöhänseende tycks det ta år oavsett hur stor
medieuppmärksamheten är, medan en miljöhändelse
som Tjernobylkatastrofen förändrar den personliga
agendan på ett par dagar eller veckor.

Vad blir en miljönyhet – och varför?
Den inneboende medielogiken innebär som sagt att
journalister rapporter om de nyheter som går att till-
spetsa, förenkla, konkretisera och personifiera. Det kan
också uttryckas som att det som faktiskt händer miljö-
mässigt inte behöver behandlas i medierna därför att
det inte går att göra nyhet av frågan. Det innebär att de
miljöfrågor eller miljörisker som går att dramatisera
och visualisera har betydligt lättare att hamna på
mediernas agenda. 

En intressant studie har undersökt tidningarna The
New York Times och The Washington Post och deras
material om klimatförändringar. Forskarna studerade
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tidningarnas innehåll och jämförde med den lokala
temperaturen i New York och Washington DC. I studien
testades om antalet artiklar om globala klimatförändring-
ar har ett positivt samband med den lokala temperaturen.
Hypotesen var att extremt heta perioder i de två städerna
skulle bidra till att det producerades fler artiklar i tid-
ningarna om globala klimatförändringar. Resultaten gav
ett visst stöd för forskarnas hypotes. Extremt varmt väder
verkade erbjuda en öppning för att allmänt diskutera
klimatförändringar i dagstidningarna. Det extremt varma
vädret gav alltså journalisterna en möjlighet att skapa en
berättelsestruktur kring en större miljöfråga.

Det är viktigt att notera att många miljörisker lever 
i tystnad i medievärlden fram till dess faran är manifest.
Kort sagt, medierna tycks ignorera hot som inte är när-
liggande eller som är hypotetiska. Det faktum att det
ibland saknas absolut och vetenskaplig kunskap om vad
som är riskfyllt eller inte upplevs som frustrerande av
journalister. Sådana frågor blir därför inte nyheter.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att globala, diffusa
miljöfrågor och frågan om hållbar utveckling får lite
uppmärksamhet i medierna jämfört med särskilda hän-
delser eller katastrofer inom miljöområdet. För att till
exempel hållbar utveckling ska hamna på nyhetsplats
krävs det att det sägs något ovanligt eller kontroversiellt,
att forskare är oeniga, eller att nya forskningsrön, nya
upptäckter eller nya faror hotar. Vi kan också konstatera
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alliansbyggande mellan folkhälsoarbetare och journalis-
ter. Resultatet kan verka lovande när det gäller för-
medlingen av risk- och miljöbudskap till medborgarna,
men vi bör ha i åtanke att merparten av miljöjourna-
listiken inte kommer från specialutbildade vetenskaps-
eller miljöjournalister utan från allmänreportrar. Medie-
forskningen visar dessvärre tydligt att journalister inte
rapporterar om risker, utan de rapporterar om nyheter
och händelser som följer den inneboende medielogiken.
Det innebär att händelser som är tillspetsade, förenklade,
polariserade, konkreta, personifierade och går att stereo-
typisera har lättare att hamna på medieagendan än de
händelser som inte har dessa egenskaper. 

Vi är medvetna om överdrifter
Vi har alla sett och hört larmrapporterna i medierna.
Oftast handlar det om dramatiska och sensationella saker
som kan vara farliga. Är det inte chipsen som i medie-
tappningen är livsfarliga så kan det en annan gång vara
champinjoner eller någonting annat. Frågan är om, och
i så fall hur, sådan rapportering om olika faror påverkar
oss medborgare när vi ska bedöma riskerna i samhället. 

Flera forskare menar att det är en mycket utbredd
uppfattning att medierna betraktas som direkt ansvariga
för medborgarnas upplevelser av miljö och risker, men
att det råder stor osäkerhet om det här sambandet. Om
man studerar medborgarna så finner man att de inte
helt okritiskt låter sig påverkas av mediernas rapportering
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kring olika risker. En norsk studie visar att hela 
75 procent av respondenterna anser att de norska tid-
ningarna överdriver när de presenterar livsmedelsrisker.
Liknande resultat finner man i en svensk studie där tre
av fyra respondenter menade att ökad medierapportering
kring livsmedelsrisker inte hade ökat deras oro. De reste-
rande respondenterna menade att medierapporteringen
hade ökat deras oro, men bara för en kort tid. Till saken
hör att det är svårt att mäta medieeffekter eftersom de
blandas med påverkan från vårt umgänge med andra
människor. 

Till sist – vad händer när larmet går? Inte så mycket,
enligt aktuell forskning. Vi medborgare har lärt oss att
tolka och förstå mediernas presentationssätt och tar
troligen merparten av larmen med ro. Det stora 
problemet är snarare att det finns miljörisker som inte
hamnar på löpsedlarna och får stora rubriker. Det är
kanske dem som vi medborgare ska oroa oss för?

Gunilla Jarlbro är professor i Medie- och kommunika-
tionsvetenskap vid Lunds universitet. Hon har sedan
mitten av 1980-talet bland annat forskat om medier,
kommunikation och risker.
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Blir spermierna sämre 
av kemikalier? 

Vi forskare kan inte vänta med korslagda armar när
det finns tecken på att människans fertilitet hotas,
skriver Aleksander Giwercman och Lars Rylander. Det
finns anledning till oro när det gäller mannens fort-
plantning, inte minst därför att konsekvenserna skulle
kunna bli så stora om något gick snett. Danskarna
har mer testikelcancer och färre spermier än svenskar
och finländare. Beror det på genetik, livsstil eller något
i miljön? Det går inte att utesluta kemikalierna, menar
de två forskarna. 

Aleksander Giwercman, 
Fertilitetscentrum, Universitets-

sjukhuset i Malmö. 

Lars Rylander, 
Yrkes- och miljömedicin, 

Universitetssjukhuset i Lund.
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ertilitet betyder förmågan att få barn. Det är en
oerhört viktig fråga för alla människor. I många

religioner har man speciella fruktbarhetsgudar som man
tillber för att få barn. Men fertiliteten har många aspek-
ter. Det gäller till exempel att få det antal barn man
önskar sig och när i livet man önskar få dem. Väsentligt
är också att barnen är friska och utvecklas normalt.
Tyvärr är svårigheter att få barn, infertilitet, ett ganska
vanligt fenomen i västvärlden. Man räknar med att
ungefär 15 procent av alla par någon gång drabbas av
infertilitet. Det betyder att de under en period på ett
år inte lyckas bli gravida. 

Vart sjätte par där parterna för övrigt är friska och krya
har alltså någon gång ett infertilitetsproblem. Detta
placerar infertilitet i kategorin ”folksjukdomar”.
Infertiliteten är därför ett stort problem, inte bara
medicinskt utan även samhällsmässigt. Barn är nödvän-
diga för att vi ska kunna upprätthålla vår vällevnad.
Samtidigt måste samhället avsätta stora summor till
behandling av infertilitet. Man räknar med att 3–5
procent av alla barn idag blir till genom så kallad assis-
terad befruktning, till exempel provrörsbefruktning.
Dessa behandlingar kostar i vissa fall mer än 100 000
kronor per graviditet. 

Det finns inte jämförbara studier som kan avslöja om
infertilitet har blivit vanligare idag än det var för 30, 40
eller 50 år sedan. Många faktorer skulle i så fall kunna

F
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bidra till detta. Vi vet att den genomsnittliga åldern då
en kvinna vill få sitt första barn är flera år högre idag än
på 1950- eller 60-talet. Kvinnors förmåga att bli gravida
minskar redan efter 30-årsåldern. Det innebär att ju
äldre kvinnan är när graviditeten kommer på tal, desto
svårare kan det bli. 

Men vissa forskningsresultat tyder också på att mannens
spermieantal har minskat under de senare 40-50 åren.
Därför har man funderat på om de kemikalier som släpps
ut i miljön kan ha negativ effekt på spermier och därmed
på fertiliteten. Det är en fråga som är viktig inte bara
för dem som planerar att försöka få barn utan också för
dem som redan har fått de barn de vill ha, eftersom barn-
lösheten har stora samhällsmässiga konsekvenser.

Finns det anledning till oro?
Under de senaste 15 åren har det diskuterats mycket 
i forskarvärlden om det finns anledning till oro när det
gäller mannens fortplantningsfunktion. Anledningen
till detta var rapporter som kom i början på 1990-talet
och som indikerade att spermiekoncentrationen under
perioden 1940–1990 minskade med 50 procent i väst-
världen. En halvering av spermieproduktionen är en
mycket allvarlig sak och rapporterna blev startskottet till
en livlig debatt om minskningen i spermieantalet är riktig
eller inte. Under de senaste 15 åren har flera vetenskapliga
artiklar tagit upp frågan. Vissa har kunnat bekräfta en
minskning, inte bara i antalet spermier utan även i deras
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kvalitet, det vill säga rörlighet och utseende. Andra har
inte kunnat hitta ett sådant samband. Kanske ligger
sanningen någonstans mittemellan och försämringen kan
ha skett i vissa delar av världen men inte i andra.

Det som också gör forskarna bekymrade är att man
under de senaste årtiondena även har registrerat ett ökat
antal fall av testikelcancer och medfödda missbildningar
i de manliga könsorganen. Testikelcancer är i dag tre till
fyra gånger vanligare än för 40–50 år sedan. Kan detta
hänga ihop med en eventuell försämring av spermie-
kvaliteten? Vi vet att män med missbildade könsorgan
har ökad risk för testikelcancer och försämrad spermie-
kvalitet. Försämrad spermiekvalitet ger i sin tur ökad
testikelcancerrisk. Intressanta skillnader har noterats
mellan socialt och geografiskt närliggande länder som
Danmark, Finland, och Sverige. Av okända orsaker 
är testikelcancer fem gånger vanligare i Danmark än 
i Finland. Sverige intar en mellanposition. Som framgår
av figuren passar detta mönster med de spermieantal som
har funnits hos unga mönstrande i dessa tre länder. Här
toppar Finland och Danmark tar sista platsen igen,
med Sverige mittemellan dessa två länder. 

Spekulerar man i hur detta kan hänga ihop måste man
föreställa sig en gemensam mekanism bakom dessa rubb-
ningar i mannens fortplantningssystem, en mekanism
som påverkar testiklarna redan i fosterlivet. I dag kan
vi dock endast gissa vilka mekanismer det kan röra sig
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om. Finlands befolkning skiljer sig från danskar och
svenskar när det gäller genetisk uppsättning, medan
danskar och svenskar anses vara genetiskt lika. Varför
har då danskarna så många fler fall av testikelcancer? Är
det någonting i livsstilen eller miljön? Denna tanke ligger
nära inte bara för att vi ser skillnader mellan Danmark och
Sverige, utan även för att ökningen i testikelcancerrisk
och minskningen i spermieantal har skett så snabbt att
det knappast är genetiska förändringar som ligger
bakom. Evolutionen är en långsam process! Forskarna
ställde sig därför följande fråga: Kan kemikalier i miljön

Testikelcancer var år 2000 fem gånger vanligare i Danmark än i Finland,
samtidigt som spermieantalet hos unga mönstrande män låg mycket
högre i Finland än i Danmark. Sverige intog ett mellanläge i båda avs e-
endena.  
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ha bidragit till den observerade försämringen i mannens
fortplantningsfunktion? 

Vad kan vi lära av djurförsök?
När observationer i olika befolkningar ger en misstanke
om skadliga effekter av en kemisk substans undersöker
man om det går att få en liknande effekt hos laborato-
riedjur. Detta har man förstås också testat när det gäller
kemikaliers effekt på det manliga fortplantningssystemet.
Förutom testikelcancer, som normalt inte finns bland
djur, har man hos laboratoriedjur kunnat framkalla alla
de effekter som kemikalierna misstänks ha på människor,
det vill säga färre och mer defekta spermier, missbildade
könsorgan och störningar i antalet manliga och kvinnliga
foster. För att få dessa effekter måste djuren utsättas för
kemikaliekoncentrationer som är högre än de som har
uppmätts hos människor. Men man måste komma ihåg
att människor inte exponeras för bara en kemikalie, utan
för en blandning av kemikalier som eventuellt kan verka
tillsammans. Dessutom verkar testiklarna hos människan
vara mer känsliga för yttre påverkan än testiklar hos
råttor eller möss. 

Naturen har också ställt upp med egna ”djurförsök”.
Könsbyte och missbildade könsorgan har observerats hos
alligatorer som lever i Floridas sjöar. Sjöarna där är
förorenade med kemikalier med östrogenliknande effekt,
det vill säga ”han-alligatorer” har fötts som honor istället
efter att de har simmat i sjöar förorenade av kemikalier
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som verkar som kvinnligt könshormon.

Vilka kemikalier är intressanta?
Varför är då kemikalier i vår omgivning av intresse när
det gäller manlig fertilitet? En mycket viktig anledning
är att det finns åtskilliga kemikalier som kan ”härma”
våra hormoner och därmed störa hormonbalansen. Ett
exempel på en grupp sådana ämnen är ftalater som har
ett stort användningsområde, exempelvis som mjuk-
görare i plast. Ett annat exempel är klororganiska miljö-
gifter med lång halveringstid som PCB (polyklorerade
bifenyler), dioxiner och insektsgiftet DDT (diklordi-
fenyltrikloretan) som sedan decennier har funnits i vår
miljö. Viktiga egenskaper för PCB är låg brännbarhet
och låg ledningsförmåga och PCB har därför bland
annat använts i elektronikutrustning. Dioxin är inget
som människan avsiktligt använt utan är en oönskad bi-
produkt som bildas vid förbränning, exempelvis bilkör-
ning. Det är sedan länge förbjudet i Sverige att använ-
da både PCB och DDT. Ämnena finns trots det kvar
i miljön eftersom de är svåra att bryta ner. 

Gemensamt för de långlivade klororganiska föreningarna
är att de söker sig till fettrik vävnad och att man högt
upp i näringskedjan, där människan befinner sig, kan hitta
höga koncentrationer. I djurexperimentella studier har
exponering för hormonstörande ämnen haft negativ
påverkan på hanarnas spermiekvalitet. Frågan är om de
även påverkar spermiekvaliteten hos människan. På det

Formas_giftfri_bok_0828  06-08-30  09.59  Sida 57



58

här området är våra kunskaper fortfarande relativt
begränsade, men en del kunskaper har vi. 

PCB påverkar spermierna hos yrkesfiskare
Hur exponeras då människan för de långlivade klororga-
niska miljögifterna? Jo, det sker huvudsakligen via kosten.
I olika länder är olika typer av kost viktig. I Sverige är
den enskilt viktigaste källan fet fisk från Östersjön,
exempelvis sill/strömming och lax. En grupp som inte
helt förvånande har visat sig äta mycket fisk från just
Östersjön är yrkesfiskare och deras familjer från den
svenska ostkusten. Dessa yrkesfiskare hade i en undersök-
ning två till tre gånger högre halter av dioxiner och PCB
i blodet än yrkesfiskare från västkusten där fisken är
betydligt mindre förorenad. För att få god spridning 
i exponering, det vill säga individer med låg och individer
med hög exponering, har vi studerat fiskarfamiljer från
både ost- och västkusten. Ett av syftena har varit att se om
det finns något samband mellan långlivade klororganiska
föreningar och spermiekvalitet. 

Studierna bland de svenska yrkesfiskarna visade på tre
samband mellan PCB-nivåer i blodet och spermiernas
kvalitet. För det första var spermiernas rörelseförmåga
försämrad hos männen med de högsta nivåerna av PCB
i blodet. För det andra visade det sig att skador på
spermiernas DNA var vanligare bland de högst expone-
rade männen. Och för det tredje såg man att männen
med de högsta PCB-nivåerna i blodet hade en ökad andel
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spermier med Y-kromosomer, det vill säga den kromo-
som som avgör att det blir en pojke. Detta senare fynd
skulle kunna påverka hur könsfördelningen i befolkning-
en ser ut. Normalt föds det nämligen något fler pojkar
än flickor (51,5 procent), och andra studier har visat att
exponering för PCB och liknande kemikalier kan
rubba denna balans. Det är viktigt att påpeka att de högst
exponerade yrkesfiskarna har klart högre koncentra-
tioner av PCB i blodet än dagens unga män i Sverige.
Det är också viktigt att påpeka att de förändringar som
upptäcktes hos spermierna inte var speciellt stora.

Exemplet med långlivade klororganiska föreningar är
baserat på exponeringar som vem som helst med ett
högt intag av förorenad kost kan utsättas för. Det finns
också exempel av annat slag, som miljökatastrofer. Man
pratar då om exponeringar som är många gånger större
än i exemplet med yrkesfiskarna. En sådan katastrof är
den som skedde i Seveso i Italien 1974. En fabrik som
framställde ogräsmedel exploderade och dioxin som är
extremt giftigt spreds i fabrikens omgivningar. Befolk-
ningen kring Seveso har sedan studerats mycket ingåen-
de. Ett viktigt fynd var att de par där mannen exponerats
för dioxin som ung (under 19 år) i betydligt mindre
utsträckning fick pojkar. En biologisk förklaring till detta
fenomen är dock oklar. 

Kan få allvarliga konsekvenser
Även om resultaten från olika studier i vissa avseende är
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motstridiga får vi inte negligera allvarliga konsekvenser.
Varje hot mot människans fertilitet kan ha så allvarliga
konsekvenser att forskarna inte kan tillåta sig att sitta med
korslagda armar och bara vänta. 

Men det finns fortfarande mycket som är okänt när
det gäller eventuella effekter av kemikalier på mannens
spermieproduktion. Alltså krävs det ytterligare mycket
forskning innan vi vet svaret på vilken betydelse de
kemikalier vi dagligen utsätts för har på spermiernas
kvalitet.

Aleksander Giwercman är professor i andrologi vid
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet,
och arbetar vid Fertilitetscentrum på Universitets-
sjukhuset MAS i Malmö. Han har i 25 år sysslat med
andrologi som är läran om mannens fortplantnings-
system. 

Lars Rylander är docent vid Yrkes- och miljömedicin
på Universitetssjukhuset i Lund. Han har det senaste
decenniet ägnat en stor del av sin forskning åt att stu-
dera om ett högt intag av fisk från Östersjön påverkar
hälsan negativt.
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Spermiernas uppgift är friska barn-
barn – inte att vara många

Spermier överför viktiga budskap mellan generationer.
En spermie som får skadade budskap idag kan resul-
tera i ett barnbarn med utvecklingsstörning år 2030.
Tyvärr har spermieforskningen de senaste femton åren
varit fokuserad på att räkna spermier, och medierna
har falsklarmat om halverad spermieproduktion. För att
möta framtiden måste forskningen inriktas på spermier-
nas budskap och utvecklingen från befruktat ägg till
fruktsam man. Budskapen kan skadas av kemikalier
hos den vuxne mannen men också redan på foster-
stadiet. Huvudfrågan är hur vi får friska barnbarn, skriver
Ulrik Kvist. 

Ulrik Kvist, Karolinska institutet 
och Karolinska universitetssjukhuset. 
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rundmodellen för människan är att ett befruktat
ägg utvecklas till kvinna. För att den manliga

länken, det vill säga spermien, överhuvudtaget ska kunna
bildas, lagras och sändas vidare mot ett befruktningsbart
ägg måste det ske kritiska vägval under utvecklingen i
moderlivet och i puberteten. Dessa vägval innebär att den
kvinnliga utvecklingslinjen stängs av och att den manliga
linjen väljs. Kemikalier och andra störningar kan påver-
ka dessa känsliga vägval. Det kan ske genom påverkan via
den gravida och ammande modern, men det kan även ske
i steget före det genom påverkan på spermiebildning
och spermielagring hos den blivande fadern. 

Spermiens budskap
Spermien är en budbärare, och spermiens ”budskap” är
avgörande för att det ska bli ett friskt barn som i sin tur
kan få friska barn. Budskapen i spermien är 1) faktorer
som aktiverar ägget, 2) spermiens arvsmassa som ska leve-
reras oskadad, 3) särskilda faktorer som ska starta utveck-
lingen av moderkakan, och 4) en centriol som ska styra
den befruktade äggcellens första och alla följande cell-
delningar. En välformad spermie som simmar för fullt
är ingen garanti för att ”budskapen” är hela. 

Mannen bildar ungefär 100 miljoner spermier per
dygn. Och alla är genetiskt olika. Vad som sker i testik-
larna är alltså ett stort genetiskt lotteri. Vid utlösningen
skickar mannen ut alla sina genetiska lotter förpackade
var och en som en kristall i ett spermiehuvud. Varje

G
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spermie är en unik kombination av 70 biljoner möjliga.
Varje ägg som bidrar till den nya individen är också en
kombination av 70 biljoner möjliga. 

När spermier och ägg utvecklades för 600 miljoner år
sedan bildades det lika många spermier som ägg. Det som
har hänt under utvecklingen har skett hos honorna. När
utvecklingen gick vidare från yttre till inre befruktning
och till fosterutveckling inne i honans kropp var det
nödvändigt att minska antalet ägg. De fick helt enkelt inte
plats att utvecklas inne i honan. Därför släpper kvinnans
äggstockar i regel bara ett enda ägg varje månad. Männen
fortsätter däremot som sjöborrarna och producerar
miljontals spermier.

Spermier med bäst före-datum
Spermier är färskvara; som längst kan de lagras upp till
tio dagar i mannens bitestiklar innan det blir skador 
i arvsmassan. Detta bäst före-datum gäller bara om
lagringsförhållandena är bra. Och med bra menas låg
temperatur (34 °C) och normal lagringsmiljö som skapas
under inverkan av det manliga könshormonet testosteron.
Kemikalier kan skapa skador i spermiernas arvsmassa
även om lagringsmiljön är god. 

Spermien kan inte reparera skador i arvsmassan. Men
skador i spermiens arvsmassa kan repareras vid ankoms-
ten till ägget. Ibland blir reparationen fel så att bitar
saknas. Ibland blir det fel så att bitar av arvsmassan sys
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fast på andra kromosomer. Det kallas translokation.
Ett barn med en sådan translokation kan få en helt
normal utveckling, men det blir problem när han eller
hon själv ska bilda könsceller och få egna barn. Då
ökar risken att könscellerna får för lite eller för mycket
arvsmassa så att nästa generation får störd kroppslig och
mental utveckling. Det behövs alltså alltid ett tvågenera-
tionsperspektiv för att utesluta att det har skett genetisk
påverkan på spermiens arvsmassa. En skada på arvs-
massan i en spermie idag kan alltså ge ett skadat barnbarn.

Så snart spermien har kommit in i ägget bildar spermiens
centriol trådar som fångar in äggets arvsmassa. Om tråd-
bildningen störs så störs också infångningsprocessen och
efterföljande celldelningar. Vanliga kemikalier som host-
medicinen noskapin, ångestdämpande diazepamer och
andra ”spindelgifter” kan störa centriolen och dess bud-
skap, och resultatet kan bli att graviditet uteblir. En
mindre störning skulle teoretiskt kunna bidra till att
fostret får en avvikelse i antalet kromosomer. 

Medielarm – går det utför med mannen? 
När man ska ta ställning till om kemikalier eller yttre
faktorer påverkar spermier ska frågan slutligen riktas
mot budskapen i spermien. Men så har det inte varit,
utan medialt uppmärksammade forskare har ensidigt
koncentrerat sig på antalet budbärare, det vill säga
antalet spermier.
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1990 fanns det starkt stöd för att förekomsten av testikel-
cancer hade fördubblats den senaste 20-årsperioden,
från 125 fall till 250 fall per år i Sverige. Och många
tyckte det var viktigt att ta reda på varför. Men jämfört
med till exempel ökningen av sjukdomar som diabetes
fick 125 extra fall av testikelcancer ingen större upp-
märksamhet hos dem som ger forskningsanslag eller hos
politiker och medier. Några bedömde att det behövdes
något mer för att få uppmärksamhet.

Vid ett möte i Florens diskuterades att om man kunde
visa att spermieproduktionen hade minskat så skulle det
kunna ge draghjälp i forskningsfinansieringen. En dansk
grupp sammanställde därefter resultat från ett 60-tal
undersökningar av koncentrationen spermier i sperma-
prov. Undersökningarna hade publicerats mellan 1939
och 1963. En tolkning av sammanställningen var att
spermiekoncentrationen hade halverats. Detta blev en
sensationell nyhet som spreds i alla medier över hela
världen. Siffran två (fördubblad testikelcancer, halverad
spermiebildning) kom att spela en viktig retorisk roll i
den fortsatta debatten. I andra rapporter framfördes det
att antalet fall med testiklar som inte vandrar ner i
pungen kanske hade fördubblats, och att antalet fall där
pojkens urinrör inte mynnar längst ut på ollonet
(hypospadi eller urinspalta) också kanske hade för-
dubblats. 
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Medierna och denna del av forskarvärlden triggade
varandra, och en bild av fördubblad testikelcancer, icke
nedvandrad testikel, missbildat urinrör och halverad
spermieproduktion spreds över världen. Många satte
likhetstecken mellan ”halverad” spermieproduktion och
”halverad” fruktsamhet. Samtidigt lanserades östrogen-
teorin, att allt detta skulle ha orsakats av utsläpp i naturen
av östrogen (från bland annat p-piller) och östrogen-
liknande ämnen. Östrogenteorin utvidgades till en allmän
teori om hormonstörande ämnen som hotar vår frukt-
samhet. Från kongressen i USA citerades att ”the man
today is just half the man of his father”.

Feldimensionerat problem
Av de fyra tillstånd som lyftes fram fanns det hållbara bevis
bara för att testikelcancern hade ökat. Långt före 1992
fanns redan kunskapen att en störd utveckling i moder-
livet kunde resultera i urinrörsmissbildningen och i icke
nedvandrade testiklar som resulterade i små testiklar som
producerade färre spermier i vuxen ålder. Man visste
också att testikelcancer utgår från blivande könsceller
som blivit störda i sin tidiga utveckling i moderlivet.

Man visste att det hos pojken är testosteron som styr
den normala utvecklingen. Blir det ingen testosteroneffekt
så föds det en flicka med Y-kromosom och outvecklade
testiklar. Och man visste att östrogen motverkar testo-
steronets effekter. Det var alltså rätt att dessa avvikelser
kunde höra ihop och att hormonpåverkan kunde ge
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avvikelser. Vad som blev fel var dimensionerna på pro-
blemet och den enögda fokuseringen.

I Sverige har vi årligen cirka 150 fall av urinrörs-
missbildning och ungefär tusen pojkar med icke ned-
vandrad testikel, och av dessa har upp till cirka femtio
risk att utveckla testikelcancer efter puberteten. Eftersom
femtio av tusen pojkar med icke nedvandrad testikel
kan få testikelcancer så finns ett visst samband. Men
950 av tusen pojkar med icke nedvandrad testikel får
inte testikelcancer, det vill säga sambandet är inte så enkelt
som retoriken ville visa. Och av de 250 som varje år
drabbas av testikelcancer är det 200 som inte har störd
nedvandring av testiklarna. Om vi bara antar att allt
hör ihop så kan vi missa orsakerna till de flesta fallen av
testikelcancer. När sedan tesen om att alla män hade
halverat sin spermieproduktion lades till ändrades fokus
igen från de 250 som varje år drabbas av testikelcancer
i Sverige till alla män i Sverige och i västvärlden. 

Det som gällde 250 män per år i Sverige kom på detta
sätt att fokuseras på alla 4 miljoner svenska män, och
mediebudskapet var att de hade nog halverat sin sper-
mieproduktion och riskerade testikelcancer, för allt
hörde ihop.

Hade fruktsamheten gått ned?
Det är ägget som ger mannen chansen att bli pappa.
Om kvinnan har ägglossning får mannen en chans per
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månad. Har inget hänt på ett år, tolv månader och tolv
chanser, kan man resonera att parets fruktsamhet är
mindre än 1 på 12 (mindre än cirka 8 procent), och det
är först då som man registreras i Socialstyrelsens register
som infertil. 

I Sverige gjordes en studie som visade att det blev lättare,
inte svårare, att bli gravid åren 1983 till 1993. 1983
fick cirka 13 procent av alla som blev gravida vänta över
ett år innan de blev gravida. 1993 var det bara 8 procent
som behövde försöka över ett år. Slutsatsen var att frukt-
samheten inte har minskat i Sverige. 

Ett känsligare sätt att studera fruktsamheten är att ta
reda på hur många månader man får försöka innan det
blir graviditet. Anta att man idag i snitt får försöka tre
månader. Om man om fem år får vänta fem månader
så har det skett en väsentlig påverkan på fruktsamheten
utan att det behöver synas i Socialstyrelsens statistik.

Sex före provtagning påverkar spermieantalet
Det är knepigt att räkna spermier. Det finns många
felkällor. I en studie drog man slutsatsen att pojkar som
legat i livmodern under senare år har blivit mer utsatta
för spermiepåverkande kemikalier än pojkar som låg i
sin mammas livmoder några tiotal år tidigare. Varför
drog man den slutsatsen? Det stämde bra med teorin
om hormonstörning och sjunkande spermieantal. Och
de unga männen lämnade in burkar som hade lägre
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koncentration av spermier än de äldre männen. Men
man hade glömt att fråga hur lång tid det hade gått
sedan föregående utlösning. Den tiden kallas abstinens-
tiden. Yngre män har utlösning oftare än äldre män.
Yngre män har färre spermier i burken helt enkelt därför
att de tömmer systemet oftare.

Ett exempel på abstinenstidens betydelse är en 22-årig
man som på Karolinska universitetssjukhuset lämnade
ett prov efter tre dygns abstinenstid. I provet fanns det
1000 miljoner spermier. Tre timmar senare lämnade
han ett lunchprov som innehöll 125 miljoner, och tre
timmar senare igen ett eftermiddagsprov med 25 miljoner
spermier. 

Danska män hade i en annan studie färre spermier i
burken än baltiska män, och en av slutsatserna var att
danska män producerar färre spermier. Danska män
hade tre dygns abstinenstid och de baltiska männen upp
till sju dygn. Skillnaden kvarstod när man matematiskt
hade kompenserat för skillnaden i abstinenstid. Men
låter det sig göras så enkelt? Exemplet med 22-åringen
visar att det inte bara är tiden till förra tömningen som
spelar in, utan till förförra, och så vidare. Tanken är inte
orimlig att unga män i Köpenhamn lever i mer sexualise-
rade miljöer än unga män i de baltiska länderna, och
att en abstinenstid på tre dygn reflekterar ett frekventare
sexualliv över lag i Köpenhamn än i Baltikum. Men
frågor om sexualbeteende är ”för mjuka” och ligger 
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vid sidan av det hormonstörande kemikaliespåret och
är därför sannolikt inte lika fruktbara med tanke på
forskningsanslag.

Antalet spermier är inte problemet
Många tycks reagera på spermiekoncentrationer som om
det vore värden på börsen. Serien 1000–125–25 miljoner
i exemplet ovan hade skapat panik. Men 25 miljoner
färska spermier är många. Vid ett samlag tillåter kvinnans
system bara mellan tio och hundra stycken spermier
att komma upp till äggledarna för att möta ägget. En man
med 20 miljoner spermier i ett prov lämnat efter 2–4
dygns abstinenstid har lika lätt att åstadkomma graviditet
som en med 200 miljoner om båda får ett år på sig. Män
med färre än 20 miljoner spermier i provet har svårare
att göra partnern gravid. Ungefär 11 procent lyckas inom
ett år. Den kunskap vi har idag är att det inte är antalet
spermier i sig som är problemet, utan att ett lågt spermie-
antal är ett tecken som ”flaggar” för att det är problem
i själva spermiebildningen, så att även de spermier som
bildas har problem att göra sitt jobb. 

Ett exempel på att det räcker med få spermier är att en
av tusen män som steriliserats och där laboratoriet inte
hittat en enda spermie ändå ger upphov till graviditet.
Att laboratoriet inte hittat en enda spermie beror på att
man bara tittar på en del av provet. Det är som att ta
hinkprov i Östersjön för att uttala sig om hur mycket
fisk det finns. Man måste ta tillräckligt stora prov, men
man kan ändå missa. 
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Det gäller att träffa burken!
I en annan studie framfördes det att många män nuför-
tiden har mycket låg spermiekoncentration i sina prover
och man diskuterade hormonstörande kemikalier som
orsak. Men 20 procent av männen i studien hade missat
burken. Sperman kommer ut stötvis och det är inte
ovanligt att man missar provburken. Det är framför allt
den första stöten som man inte har kontroll på.

Man skrev att eftersom männen missat kunde man inte
räkna ut totala antalet spermier, men däremot kunde
man räkna ut koncentrationen. Och slutsatsen var att
många män hade låg koncentration. Problemet är att
det är just i första stöten som spermierna finns! Det är den
stöten som mannen vid samlag bjuder kvinnan, och det
är från den stöten de tio till hundra spermierna kommer
som tar sig upp till äggledarna. De övriga stötarna
innehåller normalt få spermier och de bildar en gel när
de kommer ut. 

Ett exempel är en 20-årig man som i första stöten hade
en spermiekoncentration på 500 miljoner spermier, i
andra 80 miljoner och i de sista stötarna 14 miljoner.
Detta gav en spermiekoncentration i ”hela provet” på
cirka 200 miljoner. Hade han missat första stöten hade
resultatet bara blivit 50 miljoner. Studien där var femte
man missade burken blir ett exempel på att bristande
insikt i naturens processer kan leda till felaktiga slut-
satser rörande världsbefolkningens spermieproduktion.
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Hur denna kunskap kunnat förbigås av författare och
bedömare kan bli utgångspunkt för en vetenskapsteorisk
diskussion.

Kan värme ge testikelcancer?
Sedan 1992 har anslagsgivarna premierat spermieräkning
i så hög grad att man inte har hunnit ta reda på orsaker-
na till testikelcancer. Faran med att man ensidigt antar
en teori om till exempel att östrogen skulle orsaka allt
blir att man slutar fundera på andra möjliga orsaker. 

Värme skulle kunna vara en sådan möjlig orsak till
testikelcancer. Teoretiskt kan man tänka sig att hög tem-
peratur på fosterstadiet skulle kunna störa utvecklingen
till testikel och störa könscellernas mognad och bidra till
att förstadieceller till testikelcancer bildades. Men en
fysikalisk faktor som värme väcker inte någon medial
uppmärksamhet som kemikalier kan göra. 

Testikelcancern har ökat under hela 1900-talet. En
omgivningsfaktor som har förändrats under den perioden
är tillgången till badkar med varmvatten. Man kan anta
att fler gravida kvinnor kom att exponeras för varma
bad allteftersom bostadsstandarden ökade. Ny kunskap
visar också att värmeexponerade kvinnor blir sämre på
att avge värme och får ökad kroppstemperatur under
graviditeten och under menscykelns andra del. Pojkar
som låg i moderlivet under andra världskriget hade
mindre risk att senare drabbas av testikelcancer. En av
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de saker som ransonerades periodvis under andra
världskriget var varmvattnet. Varmvatten ransonerades
också under Suezkrisen 1956. De pojkar som låg i moder-
livet denna tid hade mindre risk att drabbas av testikel-
cancer som vuxna, och de pojkar som var i fosterstadiet
under värmeböljan 1955 hade högre risk. Sådana studier
kan stärka en hypotes att exempelvis värme skulle
kunna störa testikelutvecklingen, men de är inget bevis. 

Ftalater skadliga för hanfoster
Kemikalier kan störa den tidiga utvecklingen av de han-
liga könsorganen, till exempel ftalater som används som
mjukgörare i plast. Den svenska Kemikalieinspektionen
har dragit ett tungt lass i Europa för att gentemot länder
som Storbritannien med stora industriella ftalatintressen
få några ftalater klassade som reproduktionsstörande
ämnen och förbjudna i leksaker. Det gäller DBP, DEHP
och BBP. Industrin bytte då till ftalaten DiBP. En
dansk veterinärgrupp har nu visat att även denna ftalat
ger samma skadliga effekt på hanfoster. Kemikalie-
inspektionen måste nu börja om och verka för att även
denna insikt leder till insatser så att pojkar i moderlivet
slipper exponeras för skadliga ftalater. 

Kemikalier kan låsa arvsmassan
Vinclozilin är en kemikalie som används för att skydda
grönsaker mot insekts- och svampangrepp. Den kan
binda sig till och blockera receptorn för testosteron. Den
är därför klassificerad som ett hormonstörande ämne.
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Nyligen visade en amerikansk forskargrupp en helt
oväntad effekt vid låga doser. Råttmammor som fått
vinclozilin födde råttpojkar som producerade få spermier
när de blev vuxna. Men inte nog med detta; samma
sak drabbade deras söner i alla efterföljande generationer.
Det här öppnar för en hypotes om en ny verknings-
mekanism för hur kemikalier kan störa fortplantningen.
Man antar att det inte är själva DNA som muterats utan
att den genetiska koden finns kvar men blivit låst genom
att metylgrupper bundits till och låst DNA. Konsekvens-
erna av studien kan bli att nya gränsvärden måste fast-
ställas för ett stort antal liknande ämnen. 

Saluföra teser eller pröva hypoteser?
I östrogenspårets kölvatten upprepas femton år senare
tankegångarna om stigande antal av icke-nedvandrad
testikel och hypospadi, och sjunkande spermieproduk-
tion, men idag med mer nyanserade slutkommentarer
”att definitiva data behövs” och ”att nya studier behövs
och är på gång”. Spåret kallas nu TDS (testicular dys-
genesis syndrome). Man har satt en ny etikett på den
kunskap som fanns före mediekarusellens start 1992. Och
den kunskapen var att en tidig störning av det manliga
fostrets testikelfunktion kan störa testikelns utveckling,
utvecklingen av de manliga inre och yttre könsorganen
och deras framtida spermie- och testosteronproduktion. 

Den empiriska forskningen prövar alltid sina hypoteser.
En vetenskaplig sanning är den hypotes som fortfarande
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inte är motbevisad trots rigorösa prövningar. Vid
sidan av denna vetenskapliga tradition har något nytt
inträffat – det läggs fram teser, till exempel den om
sjunkande spermieantal. Och istället för att pröva tesen
som en hypotes, det vill säga försöka kullkasta den, söker
denna del av forskarvärlden resultat som stöder tesen.

För att möta framtiden behöver vi en långsiktigt hållbar
forskning som tar sin grund i insikter om fortplantning-
en och dess biologiska och fysiologiska förutsättningar.
Det blir viktigt med ökad kunskap om spermiernas bud-
skap och hur de kan skadas, och ökad kunskap om hur
utvecklingen från befruktat ägg till fruktsam man kan
störas. Huvudfrågan gäller hur vi får friska barnbarn. 

Ulrik Kvist är fortplantningsfysiolog, klinisk kemist
och genetiker och arbetar som forskare, lärare och
läkare vid Centrum för andrologi och sexualmedicin,
Karolinska universitetssjukhuset/Karolinska institutet.
Hans forskning har visat på betydelsen av ämnet zink
för att skydda spermiens arvsmassa under lagring och
överföring till ägget, samt hur zinkskyddet kan störas
vid olika sjukdomstillstånd i de manliga könsorganen.
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Miljögifter i Östersjön 
– framgångar och motgångar

Problemen för säl och havsörn är inte över. Miljö-
övervakarna upptäcker hela tiden nya hot och oväntade
trender. Vår kunskap om kemikalier i miljön måste öka
markant, skriver Anders Bignert. Arbetet har bara börjat
och många ämnesgrupper står på tur. Vi måste också
bli bättre på riskbedömningar. Att säl och havsörn trots
allt har börjat återhämta sig visar att det inte är hopplöst
att försöka göra något – trots den nästan oöverstigliga
mängden kemikalier som släpps ut i miljön. 

Anders Bignert, Gruppen 
för miljögiftsforskning, 

Naturhistoriska riksmuseet. 
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stersjön är ett av världens mest förorenade innan-
hav. Det är slutstation för föroreningar från hög-

industrialiserade länder med cirka 80 miljoner invånare
i avrinningsområdet. Det tar också emot föroreningar
som kommer med luften från länder långt utanför avrin-
ningsområdet. Vattenomsättningen är långsam; det tar
cirka 25 år för hela vattenmassan att bytas ut. Vatten-
temperaturen är relativt låg något som kan fördröja
nedbrytningen av organiska miljögifter. Östersjöns bräck-
ta vatten kan dessutom medföra att både söt- och salt-
vattensarter är speciellt känsliga för den extra kemiska
stress som miljögifter innebär. Jämsides med övergöd-
ningen är miljögifterna det mörkaste orosmolnet på
Östersjöns himmel. 

Katastrofbild av Östersjön runt 1970
För 35 år sedan, runt 1970, stod gråsäl och havsörn på
randen till utrotning och uttern hade försvunnit längs
Östersjöns kuster. Skalen runt sillgrisslans ägg från Stora
Karlsö utanför Gotland var 10–15 procent tunnare än
ägg i museisamlingarna från tiden före introduktionen
av DDT som bekämpningsmedel. 

Medvetenheten växte om miljögifternas betydelse för den
katastrofala utvecklingen av många rovfågelpopulationer.
Mycket starka skäl talade för att höga koncentrationer
av PCB var orsaken till att en stor del av gråsälshonorna
var sterila. Samtidigt startade forskarsamhället och myn-
digheterna en organiserad övervakning av miljögifter, i
första hand kvicksilver, DDT och PCB. 

Ö
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Åtgärder fick effekt
Under 1970-talet förbjöds stegvis både DDT och PCB
i Sverige samtidigt som liknande åtgärder infördes i alla
andra länder runt Östersjön. Förbuden fick den effekt
man ville ha, och miljöövervakningen kunde konstatera
tydliga koncentrationsminskningar i bland annat fisk och
sillgrissleägg. Halterna av olika ämnen i sillgrisslans ägg
avspeglar halterna i fisk, eftersom sillgrisslan är en stor
fiskkonsument (figur 1). Sillgrissleäggens skal har också
blivit tjockare, i det närmaste lika tjocka som i början
på 1900-talet (figur 2).

Det här visar att resoluta åtgärder har effekt, och kanske
kan man säga att belastningen av dessa extremt stabila
ämnen på ekosystemet till och med minskade snabbare
än vi vågat hoppas på. Det gäller framför allt bekämp-
ningsmedel som DDT och lindan där förbud i Sverige
och Västeuropa gav en minskningstakt i fisk och fågelägg
av de uppmätta koncentrationerna på mellan 10 och
20 procent per år. För PCB som ingår i en mängd pro-
dukter i samhället blev minskningstakten trots förbuden
långsammare, mellan 5 och 10 procent per år. 

Problemen är inte över
Parallellt med den här positiva utvecklingen har den
tidigare nedåtgående trenden för populationerna av grå-
säl, havsörn och utter vänt, och bestånden har börjat
öka. Genom sin position högst upp i näringskedjorna
är havsörn och sälar viktiga miljöindikatorer. 
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Figur 1 visar DDT-halten i sillgrissleägg från Stora Karlsö utanför Gotland.
Det blev en tydlig minskning mycket snart efter förbuden, och minskning-
en fortsatte under 1990-talet och framåt. Under den senaste tioårsperioden
har halterna fortsatt att minska med i genomsnitt 5 procent per år (Källa:
Nationella miljögiftsövervakningen, Naturhistoriska riksmuseet)
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Oro kring kvicksilver och kadmium
När det gäller tungmetallerna har oron främst gällt kvick-
silver, bly och kadmium. Sedan bly försvann som tillsats
i bensin har en tydlig minskning konstaterats i fisk både
i insjöar och i Östersjön. Läget är mer oroande när det
gäller kvicksilver och kadmium. 

Stora insatser har gjorts för att minska samhällets utsläpp
av kvicksilver (artikel av Lars Hylander på sidan 91).
Bakgrundsnivåerna har inte minskat lika tydligt som
för flera av de organiska miljögifterna men halterna ser
ändå ut att ha halverats i Östersjöströmming och sill-
grissleägg om man jämför med situationen på 1970-talet.
Men i de svenska insjöarna kan fisk lokalt fortfarande
ha höga kvicksilverhalter, och det har kommit oroande
rapporter om att kvicksilver ökar i bland annat isbjörn
och sjöfågel i den arktiska miljön. 

Kadmium är ett annat ämne där man försökt minska
utsläpp genom olika förbud och åtgärder, exempelvis
genom successivt höjda avgifter för konstgödsel som
innehåller kadmium (artikel på sidan 103). Tvärtemot
utvecklingen för bly ser halterna av kadmium i miljön
inte ut att minska. För tio år sedan ökade koncentra-
tionen i fisk från Östersjön istället kraftigt. Den
utvecklingen har på senare tid vänt, men halterna är
fortfarande högre än de som uppmättes i början på
1980-talet. Orsakerna är ännu inte klarlagda. 
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Organiska miljögifter med klor 
PCB i fisk och sillgrisslor från Östersjön har alltså
minskat. Men är koncentrationerna tillräckligt låga för
att vi ska anse att problemet med PCB är borta? Nya
undersökningar visar att PCB kan ge lättare utvecklings-
skador och påverkan på exempelvis hörselns utveckling
vid nivåer som tidigare ansågs ofarliga. För flera av de
organiska miljögifter som övervakas kontinuerligt ligger
koncentrationen märkbart högre i fisk i Östersjön än
i fisk fångad på västkusten. Det är inte ovanligt med tre
till fyra gånger högre PCB-koncentration i Östersjöfisk. 

En annan grupp organiska miljögifter är klorerade
dioxiner och dibensofuraner som Mats Olsson skriver
om på sidan 129. Koncentrationerna i sillgrissleägg mins-
kade markant fram till mitten av 1980-talet, bland
annat på grund av förbud mot bekämpningsmedlet
hormoslyr och impregneringsmedlet pentaklorfenol samt
åtgärder i förbräningsanläggningar. Efter det har nivå-
erna i både sillgrissleägg och fisk inte minskat alls. De
koncentrationer av dioxiner som vi ser i miljön är inte
resultatet av en medveten produktion utan uppstår oav-
siktligt i flera olika processer. De är därför svårare att
komma tillrätta med än DDT eller PCB. Ett exempel
på en sådan process är sopförbränning vid för låg tempe-
ratur, men det finns flera kända och potentiella källor.
Klart är att det krävs ökad kunskap om var dessa källor
finns och hur mycket de släpper ut innan vi kan vidta
effektiva åtgärder mot utsläppen. 
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Dioxiner kan orsaka cancer, försämra immunförsvaret
och ge upphov till fortplantnings- och utvecklings-
störningar. PCB och dioxiner i fisk från Östersjön är de
gifter som främst har legat till grund för Livsmedels-
verkets kostrekommendationer som bland annat före-
skriver att flickor och kvinnor i barnafödande ålder inte
bör äta fet Östersjöfisk mer än en gång i månaden (se
Per Ola Darneruds artikel på sidan 143). För dioxiner,
som anses höra till de mest toxiska substanser vi känner,
finns dessutom ett gränsvärde för export av fisk inom EU.
Gränsvärdet överskrids i många strömmingsfångster norr
om Ålands hav. I Egentliga Östersjön ligger halterna
nära gränsvärdet. Det här har allvarliga konsekvenser
för fisket i Östersjön. 

Organiska miljögifter med brom
Det finns också bromerade dioxiner. Forskare har hittat
höga halter av sådana i blåmussla och abborre. De här
dioxinerna är med all sannolikhet naturligt producerade
och kanske kan hänga ihop med övergödning och
obalans i algproduktionen i Östersjön.

Under 1970-talet ökade användningen av lågbromerade
flamskyddsmedel inom gruppen polybromerade difeny-
letrar, PBDE, och under 1980-talet uppmärksammades
kraftigt ökade halter i miljön. Produktionen av flera 
av dessa produkter upphörde och koncentrationerna 
i Östersjömiljön sjönk nästan lika snabbt som de hade
ökat. I sötvatten och exempelvis bröstmjölk har utveck-
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lingen inte gått lika snabbt nedåt även om trenden även
här ser ut att ha vänt under senare år. Hexabromcyklo-
dodekan (HBCDD) är ett högbromerat flamskydds-
medel med många bromatomer i molekylen. Det 
här ämnet används fortfarande och koncentrationen 

Figur 3 visar halten av det högbromerade flamskyddsmedlet hexabro m-
cyklododekan (HBCDD) i sillgrissleägg. Halterna av HBCDD ökar tydligt,
till skillnad från lågbromerade flamskyddsmedel som minskar i sillgrissleäg-
gen. (Källa: Ulla Sellström med flera forskare från Stockholms universitet,
2003)
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i exempelvis sillgrissleägg ökar tydligt (figur 3). 

Organiska miljögifter med fluor
En annan grupp persistenta ämnen, fluorerade organiska
kemikalier, har tillverkats och använts i mer än femtio
år i flera olika produkter. De har tidigare fått relativt
lite uppmärksamhet (se artikel av Åke Bergman på sidan
211). Men i samband med att ny analysteknik har
utvecklats har det hittats halter av perfluoroktansulfo-
nat (PFOS) i en mängd olika prov även i arktisk miljö.
En nyligen publicerad studie visar en trettiofaldig
ökning i sillgrissleägg från Stora Karlsö från början av
1970-talet och fram till idag (figur 4). 

PFOS är en mycket svårnedbrytbar komponent i ett stort
antal fluororganiska föreningar som i sin tur används
i en mängd olika produkter, bland annat i impregnerings-
medel i papper, textilier och läder. PFOS används också
vid förkromning och inom halvledarindustrin. Svenska
forskare och myndigheter har varit mycket aktiva när
det gäller att uppmärksamma farorna med fluororganis-
ka föreningar, och vill införa ett förbud innan EU fattar
beslut om det. PFOS har alla egenskaper som känne-
tecknar ett miljögift, och den intensiva debatt som förts
har lett till att den största producenten, 3M, frivilligt
upphörde med tillverkningen år 2000. 

Tiotusentals kemiska ämnen
Utöver de ämnen som räknats upp ovan finns det
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grupper av miljögifter som har varit kända länge och
som har analyserats i många prov men där vi egen-
domligt nog inte har någon riktigt bra uppfattning
om problemens omfattning i ett tidsperspektiv. En sådan

Figur 4 visar förändringen av perfluoroktansulfonat (PFOS) i sillgriss-
leägg på Stora Karlsö. Koncentrationen i äggen har ökat trettio gånger
från början av 1970-talet och fram till idag. (Källa: Katrin Holmström
med flera forskare vid Stockholms universitet, 2005)
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grupp är polycykliska aromatiska kolväten (PAH) från
förbränning och oljeutsläpp. En annan grupp är tenn-
organiska föreningar från båtbottenfärger. 

De hittills uppräknade ämnena utgör en mycket liten
del av det totala antalet kemikalier som används i vårt
samhälle. En uppskattning beräknar att 18 000–22 000
ämnen i kemiska produkter, varor, läkemedel och så
vidare förekommer i Sverige; i hela Europa är det troligen
mer än 30 000. Ett hundratal nya ämnen tillkommer varje
år. Alla dessa ämnen kan inte betraktas som miljögifter.
För detta krävs att de är svårnedbrytbara, bioackumuler-
bara, produceras i relativt stora mängder och att de
används på ett sådant sätt att de kan spridas i miljön och
att de orsakar effekter på levande organismer. Vi kan
dock misstänka att glappet mellan vad vi vet om ett fåtal
kemikaliers uppträdande i miljön och vad som finns
att veta om resten är stort. 

Nya hot och oväntade trender 
En viktig uppgift blir att med kunskap om kemikaliers
egenskaper försöka sålla fram potentiellt farliga kandida-
ter genom exempelvis Kemikalieinspektionens produkt-
kontrollregister. En annan uppgift är att fasa ut från
miljösynpunkt olämpliga kemikalier och ersätta dem
med ämnen som har bättre egenskaper. Att inte tillåta
användning av nya kemikalier utan en väldokumenterad
riskbedömning utifrån ett miljöperspektiv är naturligtvis
också väsentligt. Detta nödvändiga och viktiga arbete är
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sedan länge igång, men det kan inte ersätta provtagning
och övervakning av miljön. Ideligen upptäcks nya
potentiella hot och oväntade trender som ett resultat
av sådana undersökningar. 
Riksdagen har antagit miljömålet Giftfri miljö till år
2020. För att inte detta mål ska upplevas som tomt och
till intet förpliktigande måste vår kunskap om tillstånd
och trender för miljögifter öka markant. Arbetet har bara
börjat och många ämnesgrupper står på tur. Exempelvis
har läkemedelsrester i miljön hittills bara analyserats 
i mycket blygsam omfattning trots att det idag används
ungefär lika stor mängd läkemedel som bekämpnings-
medel inom jordbruket. Vi måste också förbättra vår
förmåga till riskbedömning och skapa tydliga bedöm-
ningsgrunder för åtgärder och prioritering av insatser. 

Att säl, havsörn och utter trots allt börjat återhämta sig
visar att det inte är hopplöst att försöka göra något trots
den till synes oöverstigliga mängden kemikalier som
släpps ut i vår miljö. Kunskap är en förutsättning för
effektiva och meningsfulla åtgärder.

Anders Bignert är docent och 1:e intendent vid Gruppen
för Miljögiftsforskning på Naturhistoriska riksmuseet.
Han arbetar bland annat med de nationella programmen
för övervakning av miljögifter i biologiska prov.
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Långt kvar till en kvicksilver-
säker natur

Kvicksilver har inga positiva biologiska funktioner och
alla dess former är giftiga. Det gäller att så fort som
möjligt slå sista spiken i kvicksilvrets kista. En miljö
utan kvicksilverutsläpp är ett villkor för vår fortsatta
existens på jorden, skriver Lars Hylander. Kvicksilver-
användning bör förbjudas helt, och det kvicksilver
som redan finns i tänder och produkter ska samlas in.
Det uppsamlade kvicksilvret måste slutförvaras på en
säker plats utom räckhåll för biologiskt liv. 

Lars Hylander, Luft- och vattenlära,
Institutionen för geovetenskaper, 

Uppsala universitet. 
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isste du att våra läckra fiskar som abborre och gädda
har så höga halter av kvicksilver att Livsmedels-

verket har utfärdat kostråd för att vi inte ska skadas av
kvicksilver? Om du visste det så har du antagligen fött
barn på sistone. Övriga svenskar tror ofta att problemet
med kvicksilver hörde till 1960-talet och nu har  upp-
hört. Men kvicksilver är ett grundämne, så när det väl
kommit ut i miljön finns det kvar där för alltid i en
eller annan form. 

Barn och foster är känsligast för kvicksilver. Därför upp-
manas alla gravida vid besök på mödravårdscentralerna
att inte alls äta de flesta arter av insjöfisk. En annan grupp
som drabbas är sportfiskarna. Fiskarnöjet minskar märk-
bart när fisken inte bör ätas från våra förgiftade sjöar.
Är det då möjligt att uppnå miljömålet om en giftfri
miljö när det gäller kvicksilver?

Unik metall
Kvicksilvrets unika egenskaper förklarar dess uppträdande
i miljön. ”Det var så kallt att kvicksilvret i termometern
stelnade”, säger vi om det är en rejäl vargavinter. Det
här är ingen skröna och inträffar oftare än vi tror. Min
kollega från Japan var till att börja med imponerad när
han besökte Nordnorge och såg att temperaturen vid
forskningsstationen låg stadigt på minus 39 °C veckovis
på vintern. Kvicksilver är den enda metall som är flytan-
de vid rumstemperatur, men blir alltså fast vid minus
39 °C. Guld smälter inte förrän vid plus 1065 °C och

V
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järn vid 1535 °C. Kokpunkten för kvicksilver är också
låg, 357 °C, medan guldets är 2700 °C och järnets är
3000 °C. 

På grund av sin låga kokpunkt avdunstar kvicksilver
mycket lätt. Den avdunstar till och med från sin fasta
fas, den sublimerar. Det finns också ett kvicksilversalt
som heter sublimat (kvicksilverklorid) och som kan sub-
limera. Det användes tidigare mycket inom sjukvården
som desinfektionsmedel, och orsakade givetvis kraftig
exponering för kvicksilver.

Guldutvinning i u-länder
De här egenskaperna tillsammans med kvicksilvrets för-
måga att lösa upp de flesta metaller och bilda amalgam
utnyttjas världen över i fattigare länder. Kvicksilver
används där till guldutvinning genom att man blandar
ut mineralsand med kvicksilver. Guldet i mineralet löses
då upp av kvicksilvret och bildar amalgam. Rent guld
framställs sedan genom att amalgamet upphettas så att
kvicksilvret avdunstar till luften. 

Större delen av det kvicksilver som används i u-länderna
exporteras från EU. Svenska Boliden är EU:s största
tillverkare av nytt kvicksilver, och råvaran är svensk zink-
malm. Man kan ifrågasätta om det är lämpligt att expor-
tera en så skadlig produkt som kvicksilver till u-länder
där miljölagstiftningen är svag och där det ofta saknas
personlig skyddsutrustning.
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Tre former i naturen
Vilka hälsoeffekter ger då kvicksilver? Det är bra att
känna till att kvicksilver inte har en enda positiv bio-
logisk funktion och att alla dess former är giftiga.
Skadorna beror delvis på vilken form av kvicksilver som
vi utsätts för. I naturen förekommer huvudsakligen tre
kemiska former: 1) metalliskt kvicksilver som en vätska
eller som ånga, 2) oxiderad form som tvåvärt kvicksilver
till exempel i salter som sublimat, 3) tillsammans med
kol som organiskt kvicksilver, vanligen som metylkvick-
silver. Nästan allt kvicksilver i fisk är metylkvicksilver.
Det är en av de giftigaste föreningar vi känner till, och
den ger allvarliga hjärnskador.

Metylkvicksilvrets giftighet beror bland annat på att
det transporteras med blodet till alla organ i hela kroppen.
Det kan även passera blodhjärnbarriären som hindrar de
flesta andra skadliga ämnen att nå hjärnan. Hos gravida
kvinnor överförs metylkvicksilver till fostret via moder-
kakan. Det hämmar fostrets mentala utveckling även
vid låga halter, medan högre halter medför grava miss-
bildningar. Ofta har mamman inga symptom på för-
giftning. Ett exempel gäller en lantarbetare i USA som
gav sina hushållsgrisar överbliven spannmål som före
sådden hade behandlats med kvicksilver mot svamp-
sjukdomar. Behandlingen var mycket vanlig för 50 år
sedan. Grisarna växte bra och såg helt normala ut. När
familjen kalasade på köttet blev barnen sjuka, men den
gravida modern hade inga märkbara symtom på för-
giftning. Men barnet som föddes var blint. 
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Minamatasjukan
Liknande tragedier inträffade i Japan under 1950- och
60-talen där befolkningen i ett avlägset fiskarsamhälle
gastkramades genom att tusentals blev sjuka och hundra-
tals dog en onaturlig död med hemska kramper. Det
började med att kråkorna föll ner från elledningarna
och katterna gick runt i cirklar innan de simmade ut
till havs för att drunkna. Den okända sjukdomen fick
därför heta kattdanssjuka. Men när även människor
drabbades ändrades namnet till minamatasjuka efter
samhällets namn, Minamata. 

Efter många års forskning uppdagades orsaken vara
kvicksilver som användes vid plasttillverkningen i sam-
hällets enda industri. Kvicksilvermetallen omvandlades till
metylkvicksilver och följde med avloppsvattnet ut i havs-
viken där den anrikades i fisk och skaldjur som var bas-
födan i fiskarsamhället. En del personer som skadades av
minamatasjukan lever fortfarande. Man påminns om
skadorna överallt i staden, till exempel när man på vård-
hemmet möter rullstolsburna patienter som på grund
av mödrarnas exponering för kvicksilver föddes förlamade.
Frågan är hur kvicksilver hanteras idag, både i Sverige
och globalt, ett halvt sekel efter den här katastrofen.

Historiska synder från gäckande metall
Vem kunde på 1950-talet ana att förädlingen av våra
skogars gröna guld till bländande vitt papper skulle
medföra att kvinnor inte ska äta läcker svensk insjöfisk
idag ett halvsekel senare? Detta på grund av höga kvick-
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silverhalter i rovfiskar som abborre, gädda, lake och ål.
I Sverige släppte vi årligen ut mer än 30 ton kvicksilver
när utsläppen var som störst (se figur). 

En del av detta kvicksilver ligger kvar utanför respektive
fabrik i ”säkert” förvar i en fiberbank. Tonvis med kvick-
silver släpptes ut när svavelsyra, kaustik soda och klorgas
framställdes för tillverkning av pappersmassa och pap-
persblekning. Ytterligare kvicksilver tillfördes vatten-
dragen när pappersmassan sprutades med kvicksilver-
preparat så att den inte skulle mögla. Preparaten innehöll
en organisk kvicksilverförening (fenylkvicksilveracetat).
Däremot var det metalliskt kvicksilver som släpptes ut
när svavelkis rostades för tillverkning av svavelsyra, och
även från kloralkalifabrikerna läcker det metalliskt kvick-
silver, det vill säga helt andra former än kvicksilvret som
finns i fisk. Men det visade sig att bakterier kan omvand-
la detta metalliska kvicksilver till metylkvicksilver. Det
anrikas sedan i fisk genom bioackumulering.

Idag är det förbjudet att använda kvicksilverpreparat
som mögelbekämpning, men en del av kemikalierna
produceras fortfarande med hjälp av kvicksilver i klor-
alkalifabriker. Dessa kommer att sluta använda kvick-
silver år 2010 i Sverige, Finland, Schweiz och Österrike,
och senare i andra länder. 

Kvicksilver i hatten 
När kunskapen om kvicksilver och dess skador ökade
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vidtogs det åtgärder i Sverige. 1966 förbjöds metyl-
kvicksilver i betningsmedel och 1967 fenylkvicksilver
i pappersbruken. 1987 måste batterier med kvicksilver
samlas in. 1988 förbjöds kvicksilver i alla bekämpnings-
medel. 1992 blev det kvicksilverförbud i nya feber-
termometrar och 1993 vid tillverkning av övriga termo-
metrar, strömbrytare och annan elektrisk utrustning.
År 2000 förbjöds kvicksilver i de flesta andra produkter,

Utsläppen av kvicksilver i Sverige hade en topp på 1960-talet. Efter för-
bud mot användning i många sammanhang och slutna processer i andra
fall har de minskat kraftigt. Fortfarande får vi in en hel del kvicksilver
med luften från andra länder. 
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dock inte i tandamalgam där vi fortfarande väntar på
ett förbud. 

Den svenska hanteringen av kvicksilver har väckt
internationell uppmärksamhet. Termometrar med kvick-
silver har samlats in och specialtränade hundar har
spårat upp kvicksilver på skolor, laboratorier och sjuk-
hus. I och med förbuden, hundarna och insamlings-
kampanjerna har kurvan för användning och utsläpp av
kvicksilver vänt neråt i Sverige. Användningen i svenska
hushåll har i de flesta fall upphört med undantag för
lysrör, lågenergilampor och vissa batterier. De viktigaste
utsläppskällorna idag är tandamalgam och två kvarvaran-
de kloralkalifabriker i Västsverige. 

Utomlands saknas ofta lagstiftning som begränsar
användningen av kvicksilver. Som exempel kan desin-
fektionsmedel för sår fortfarande innehålla kvicksilver
där, liksom salva och babypuder som används för att
bleka mörk hy och ge babyrosa skinn. I spansk kultur
sprids ibland metalliskt kvicksilver i bostaden till jul
för att ge fröjd och lycka. Orsaken till traditionen är inte
känd. Kan det vara hattmakaren i ”Alice i Underlandet”
som orsakat den? Hattmakarna på fabrikerna i England
var kända som pratsamma och glada fyrar men det mesta
de sa var osammanhängande på grund av hjärnskador
orsakade av kvicksilverförgiftning. De exponerades för
kvicksilver dagarna i ända när de tillverkade filt och
hattar från pälsskinn som hade behandlats med kvick-
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silvernitrat för att filta ihop håren och undvika ohyra. 

Mållösa promenader
Lewis Carroll ger ett exempel när Alice har gått vilse
och ber en galet leende katt om hjälp. 
– Vill du vara så snäll och tala om för mig, hur jag ska 

gå för att komma härifrån.
– Det beror mycket på vart du ska, svarade katten.
– Det betyder inte så mycket vart, sa Alice.
– Då kvittar det åt vilket håll du går, sa katten.

Försöken att begränsa användningen av kvicksilver i
samhället är ibland lika mållösa som Alices promenader.
Spaniens regering har till exempel skrivit på ett förslag
(UN/ECE 1998) om begränsning av kvicksilver och
andra föroreningar som transporteras långa vägar via
luften. Samtidigt har man betalat stora bidrag till sin
statliga kvicksilvergruva för att sälja kvicksilver.
Försäljningen sker nu främst till länder i tredje världen
eftersom industriländerna har insett hur giftigt kvick-
silver är och därför använder kvicksilverfria varor. Tyvärr
är även svenska företag, förutom Boliden, inblandade
i denna oetiska handel. Ett par svenska tillverkare av
tandamalgam säljer numera det mesta av sin produktion
till Östeuropa.

Utländska ”megapolluters”
De svenska utsläppen av kvicksilver har minskat kraftigt,
men kvicksilverhalten i fisken minskar endast långsamt.
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Det beror på att så mycket kvicksilver har lagrats upp
i svensk skogsmark. Detta kvicksilver läcker långsamt
ut i bäckar och sjöar. Dessutom fylls lagret hela tiden på
från luften med kvicksilver som transporteras hit från
andra länder. Kvicksilver är nämligen i luften i ungefär
ett år innan det regnar ner. Det innebär att kvicksilvret
med hjälp av vindarna hinner med tre jordenruntresor. 

Kommunismens fall i Östeuropa medförde att nedfallet
av kvicksilver över Sverige minskade kraftigt. Orsaken
var stängningen av energislösande östtyska industrier
som eldades med brunkol med högt innehåll av kvick-
silver. Regimförändringen i Kina har istället medfört
hastigt ökande utsläpp av kvicksilver. Den stora använd-
ningen av kol till uppvärmning och annan energiproduk-
tion till industri och bostäder har medfört att Kina blivit
världens största kvicksilverförorenare. Vilka förutsätt-
ningar finns det att vända Kinas utsläpp av kvicksilver?
Det viktigaste är att kineserna blir mer medvetna om
kvicksilvrets skadeverkningar. Först då kan de förmås att
bygga rökgasrening på kolkraftverken. Med en välskött
anläggning kan utsläppen minskas betydligt. Ett exempel
är sopförbränningen i Uppsala där 95 procent av kvick-
silvret fångas upp genom rening i tre steg, teknik som
i modifierad form skulle kunna användas även till
Kinas kolkraftverk. 

EU tandlöst mot amalgamet
En annan stor kvicksilverkälla är krematorierna som
enbart i EU årligen spyr ut tonvis med kvicksilver. Hittills
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har EU inte arbetat med att begränsa användningen av
amalgam i tänderna. Enbart i Västeuropa sätter tand-
läkarna årligen in 70 ton kvicksilver i nya amalgam-
fyllningar. En del av det amalgamet tillverkas i Sverige av
två svenska företag som har överklagat det svenska export-
förbudet för kvicksilverhaltiga produkter. Ironiskt nog
har EU:s miljödomstol gett dem rätt i att fortsätta expor-
ten inom EU eftersom lagen om fri handel av medicin-
tekniska produkter anses viktigare än att skydda miljön.

Rökgasrening som man till stora kostnader har börjat
installera vid krematorierna borde betalas av dem som
har satt in amalgamfyllningar och inte via skattsedeln
av alla medborgare, oavsett om man värnat om miljön
eller inte. Varför ska en patient som har betalat extra
för att undvika amalgam i sina tänder betala för 
att rena rökgaserna från dem som använt billigare,
miljöskadligt amalgam?

Sista spiken?
En miljö utan utsläpp av kvicksilver är trots allt ingen
utopi utan ett villkor för vår fortsatta existens på jorden.
Vi kan inte fortsätta att förgifta fisken, en av de bästa
näringskällor vi har. För att lyckas krävs dock att alla
hjälps åt: individer, politiker, företag och internationella
organisationer, så att sista spiken snart blir islagen 
i kvicksilvrets kista. 

Kvicksilver ska inte alls användas mer, och kvicksilver
som redan finns i tänder och produkter ska samlas in.
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Kvicksilver behöver avskiljas med rökgasrening i kol-
kraftverk och vid sopförbränning. Områden förorenade
med kvicksilver behöver saneras så det inte fortsätter
att läcka ut i miljön. Det uppsamlade kvicksilvret måste
sedan slutförvaras på en säker plats utom räckhåll för
biologiskt liv. Det kan säkerställas med ett flera hundra
meter djupt bergförvar där kvicksilvret begravs för alltid
tillsammans med svavel som gör att det bildas en svår-
löslig förening.

Det är 50 år sedan världens värsta kvicksilverförgiftning
rapporterades officiellt, nämligen Minamatasjukan 
i Japan där tusentals människor förgiftades helt i onö-
dan. För att undvika ytterligare förgiftningar måste vi
utan fler förseningar fasa ut kvarvarande användning av
kvicksilver. Tandamalgam behöver förbjudas och kvick-
silvercellerna i kloralkalifabrikerna ersättas med kvick-
silverfri membranteknik. Kvicksilvret som blir över får
inte säljas till småskaliga guldgrävare i fattigare länder,
utan ska istället begravas i säkra bergförvar tillsammans
med Bolidens pågående nyproduktion av kvicksilver.

Lars Hylander är docent i miljöanalys med inriktning
på kemi vid Institutionen för geovetenskaper, Luft- och
vattenlära, på Uppsala universitet. Hans forskningsfokus
är på ekologi och ett globalt uthålligt samhälle, där vi
i lant- och vattenbruk utnyttjar näringsämnena effektivt
utan att giftiga tungmetaller som kvicksilver ackumuleras
i näringsvävar och livsmedel.
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Kadmium i maten skadar 
våra kroppar

Kadmium är en giftig metall som i första hand skadar
njurarna. Det här har vi vetat sedan 1940-talet, men
fortfarande är det tillåtet att använda metallen i bland
annat batterier. Rökare får i sig mycket kadmium, och
vi får alla kadmium med maten. Åkermarken kan bli oan-
vändbar för matproduktion på sikt om inte kadmium-
tillförseln minskar. Kadmium kommer med luftnedfall,
från berggrunden och från gödselmedel. Kadmium bör
förbjudas som komponent i produkter av alla slag, skriver
Agneta Åkesson och Rune Andersson. 

Rune Andersson, Institutionen för 
livsmedelsvetenskap, SLU i Uppsala. 

Agneta Åkesson, Institutet för 
miljömedicin, Karolinska institutet.
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admium hör till de giftiga tungmetaller som
anses ha allvarligast påverkan på människors hälsa.

Kadmium upptäcktes så sent som på 1800-talet. Den
industriella användningen ökade betydligt under första
hälften av 1900-talet och metallen fick många använd-
ningsområden. Den visade sig vara ett färgpigment
beständigt mot blekning och fick därför ingå i gula och
röda produkter i allt från konstnärsfärger och plastbyttor
till bilar och trafikskyltar. Andra användningsområden
var som skydd mot korrosion, i legeringar och som
stabilisator i plast. De senaste decennierna har kadmi-
um huvudsakligen använts i nickelkadmiumbatterier. 

Redan i slutet av1940-talet började det komma rappor-
ter om att kadmiumexponerade arbetare kunde få lung-
problem och njurskador. Man var förvissad om att
effekterna bara uppstod vid yrkesexponering, och det
dröjde alldeles för länge innan forskningen också
inriktade sig på den övriga befolkningen. Senare års
forskning har visat att människan påverkas vid mycket
lägre halter än vad de kadmiumexponerade arbetarna
utsattes för. Mycket talar för att det kadmium vi får 
i oss genom vårt dagliga ätande räcker för att ge effekter
i kroppen. 

Kadmium ansamlas huvudsakligen i njurarna. Det kad-
mium vi utsätts för kommer från flera håll. Det finns
naturligt i viss berggrund. Det kommer som nedfall från
luften där det har hamnat genom utsläpp av rökgaser
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från sopförbränning, förbränning av fossila bränslen,
samt industriell metallutvinning och metallbearbetning
i Sverige och angränsande länder. Kadmium finns också
i olika gödselmedel och ingår i olika produkter som efter
användning kommer på villovägar i naturen. Ofull-
ständig insamling av nickelkadmiumbatterier ökar
spridningen av kadmium till miljön. 

Mer kadmium hos kvinnor
Toyamaprovinsen i Japan ligger nedströms en zinkgruva.
Där hade en grupp kvinnor alltsedan andra världskrigets
slut uppvisat mycket grava symtom från skelettet; de
fick spontana smärtsamma frakturer. Sjukdomen fick
namnet Itai-itai som betyder ”aj-aj”. Det dröjde fram
till 1960-talets senare hälft innan man slutligen erkände
att sjukdomen berodde på kadmiumförgiftning. Vid
gruvbrytning för zinkutvinning följer kadmium med
som en förorening, och det av gruvslam förorenade
vattnet användes för bevattning av risfälten nere i dalen.
Riset som var den viktigaste basfödan i Japan kom att
innehålla mycket höga kadmiumhalter. Sjukdomen var
toppen på ett isberg där många fler än de som hade
drabbats av Itai-itai troligen hade påverkan på njurarna. 

Det är fortfarande oklart varför bara kvinnor drabbades
av Itai-itai. En av flera möjliga förklaringar är att kvinnor
har högre halter av kadmium i kroppen än män därför
att tarmen tror att kadmium är järn och tar upp metal-
len till blodet. Järnupptaget (och därmed kadmium-
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upptaget) är större vid järnbrist, och järnbrist är van-
ligare hos kvinnor än män. Men rimligen måste det
finnas fler orsaker till den tydliga könsskillnaden när
det gäller Itai-itai.

Njurarna skadas först
Njurarna har bedömts vara de organ i kroppen som
först tar skada av kadmiumexponering. Det är också 
i njurarna som större delen av det kadmium vi får i oss
ansamlas, och kadmiumhalten i urin är ett säkert mått
på hur mycket kadmium vi har i kroppen. De första
rapporterna om kadmiums hälsofarlighet visade att hög
exponering ledde till ökad utsöndring av protein i urinen
hos yrkesexponerade. Mer än femtio år senare inriktades
forskningen på den övriga befolkningen som inte var
yrkesexponerade och inte hade bott nära gruvor eller
kadmiumindustrier. Då hittade man samband mellan
kadmiumhalten och ökad utsöndring av små proteiner
i urinen även hos dem. Ökad utsöndring av dessa små
proteiner talar för att den del av njurarna (njurtubuli)
som sköter om återupptaget av vatten och andra nöd-
vändiga ämnen från primärurinen till blodet på något sätt
är påverkad. Det nya var att det sambandet mellan
kadmiumhalt och proteinutsöndring i urin fanns vid mer
än tio gånger lägre kadmiumhalt än tidigare. 

Varför var det så? En av anledningarna var att man under-
sökte grupper med betydligt lägre exponering än vad
man tidigare gjort. Den andra anledningen var att tek-
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niken har utvecklats så att vi nu kan mäta mycket låga
halter av kadmium, och att markörerna för tidiga effekter
har blivit känsligare, i det här fallet njureffekter. Nästa
fråga vi måste ställa oss är om dessa effekter har betydelse
för hälsan. Kan de leda till njursjukdom och i slutändan
ökad risk för behov av dialys eller njurtransplantation?

En självskriven regel inom forskningen är att de samband
mellan exponering och effekter som man hittar inte per
automatik innebär att man klart kan uttala sig om att
exponering leder till effekt. Men i fallet kadmium drar vi
slutsatsen att sannolikheten är hög att kadmium är
orsaken till den mycket tidiga effekten på njurarna som
vi kan se. Slutsatsen baseras på en sammanvägning av de
nya resultaten och den information vi har om kadmiums
effekt från djurexperiment och för yrkesexponerade
arbetare.

Vi vet att exponering i Japan och hos yrkesexponerade
ledde till allvarlig njursjukdom, men exponeringen var
betydligt högre än den är i Sverige. Idag kan vi inte enty-
digt säga att kadmiumexponeringen i Sverige leder till
allvarlig njursjukdom, men vi är ganska övertygade
om att det samband vi ser betyder att kadmium påverkar
våra njurar vid mycket lägre halter än vad vi tidigare trott.
Och frågan vi måste ställa är om den lilla tidiga effekten
är acceptabel. Ska vi tillåta fortsatt spridning av en metall
som så tydligt är giftig för njurarna? På frågan om
kadmium och allvarlig njursjukdom hoppas vi ha ett
svar inom tio år. 
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Benskörhet av kadmium?
Kadmium påverkar också skelettet som man såg redan
hos dem som drabbades av Itai-itai. Hittills har några
få studier observerat samband mellan kadmium i urin,
lägre bentäthet och ökad risk för frakturer. Benskörhet
är ett stort folkhälsoproblem, speciellt i Sverige där varan-
nan kvinna i 50-årsåldern förväntas drabbas av en
fraktur under återstoden av sitt liv. Även om kadmium
bara leder till en mycket liten ökad risk för frakturer
kan det spela stor roll ur ett folkhälsoperspektiv efter-
som vi alla är exponerade och benskörhet är så vanligt.
Betydelsen av kadmium för utveckling av benskör-
hetsfrakturer behöver dock utforskas vidare.

Det finns även en ny rapport som visar ökad risk för
lungcancer hos personer som bott nära zinkindustrier
i Belgien. Troligen är lungcancerrisken mindre vid kad-
miumexponering enbart via födan än då exponeringen
också sker via luften, som är fallet i Belgien. Östro-
genlika effekter av kadmium på bröstvävnad och liv-
moderslemhinna har också oväntat visats i djurstudier.
Eventuella hälsomässiga konsekvenser av detta såsom
ökad risk för olika hormonrelaterade cancerformer
hos människa är helt outforskat. 

Hur får vi i oss kadmium?
Tobaksrök är en stor kadmiumkälla. Rökare har en minst
dubbelt så hög ansamling av kadmium i kroppen som
icke-rökare. Anledningen är att tobaksplantan innehåller
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kadmium, och med röken andas man in metallen som
lätt tas upp till blodet via lungorna. I övrigt exponeras vi
i dag för kadmium i huvudsak via maten. 

Spannmål, rotfrukter, potatis, frukt och grönsaker bidrar
med mer än 75 procent av det totala kadmiumintaget.
När det gäller spannmål kommer de största bidragen från
vete och särskilt från produkter som fullkornsmjöl och
vetekli. Alla de här livsmedlen är mycket nyttiga, och vi
bör i själva verket äta mer av dem för att förbättra folk-
hälsan. Därför är det en självklarhet att begränsning av
kadmiumexponeringen inte kan ske via kostråd som
bygger på att vi inte ska äta dessa livsmedel. På så sätt
skiljer sig situationen för kadmium från den för kvick-
silver och dioxin, där Livsmedelsverket har kostråd för att
minska exponeringen. Exempelvis kan insjöfisk med
höga kvicksilverhalter lätt undvikas av gravida kvinnor.
Det är inte lika lätt att som konsument välja ut bröd
och kli med låga kadmiumhalter. När det gäller kadmium
måste vi istället se till att minska spridningen av kad-
mium till åkermark och dessutom ta fram grödor som
tar upp mindre av metallen. 

Precis som hos människa ansamlas kadmium i njurar
och lever också hos djur. Det är främst äldre djur som
hinner ansamla höga halter i sina organ och det är av
mindre betydelse för människans exponering. De här livs-
medlen utgör inte föda i någon större utsträckning.
Höga kadmiumhalter förekommer också i olika skaldjur
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och i vissa vilda champinjoner. Arkivprover tyder på att
kadmiumhalten i svenskt höstvete fördubblades under
tiden 1916–1980 och ökade med 30 procent i åker-
marken under samma tid. Livsmedelsverket gör sedan
1976 årligen analyser av kadmium i vetemjöl. Ingen
ökning av halten har påvisats under den tid som studien
har pågått. Kadmiumhalten i svinnjure ökade under tiden
1984–1992 med cirka 2 procent per år. Enligt den natio-
nella miljöövervakningen ökar även kadmiumhalten
i fisk, speciellt i Östersjön.

Hur kommer kadmium till marken?
Vi kan inte medicinera bort effekterna av de skador
kadmium ger oss och vi kan inte utfärda kostråd för att
minska exponeringen. Därför måste arbetet med att
minska spridningen till miljön fortsätta – och jordbruks-
grödorna bör stå i fokus. Kadmium är idag ett av de
största hoten mot åkermarkens långsiktiga användbarhet
för produktion av livsmedel. Men kadmiuminnehållet
i marken varierar kraftigt i olika delar av landet. Det
beror på att olika mycket kadmium tillförs marken, men
också på att berggrunden och därmed åkerjorden
naturligt innehåller olika mycket kadmium. Kadmium
hålls kvar relativt effektivt i marken. Den mängd kad-
mium som lämnar åkern blir därför jämförelsevis liten.
Det gör att även en ganska måttlig tillförsel leder till
att kadmium anrikas i marken. Vi har därför, trots alla
åtgärder, fortfarande en positiv kadmiumbalans för
åkermarken även om uppladdningstakten har avtagit.
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Luftnedfallet står idag för större delen av den totala
kadmiumtillförseln till odlad mark. Det mesta kommer
från källor utanför Sverige. Kadmium tillförs också åker-
marken via handelsgödsel, kalk, inköpt foder som hamnar

Vi får i oss kadmium i första hand via mat och rökning. Kadmium till
åkermarken har många källor, men långväga nedfall från luften står för
en stor del. 
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i stallgödseln, och via rötslam. Halten i grödorna varierar
beroende på växtslag, markförhållanden och nederbörd.
Försurningspåverkad åkermark kan medföra ökade halter
i växterna eftersom kadmium frigörs lättare ur jord med
låga pH-värden. Upptaget minskar om man kalkar
jorden eller om den innehåller mycket mull och lera. 

I områden där det förekommer höga halter naturligt
kadmium dominerar detta kadmiumbidrag i både mark
och gröda. Det mänskliga tillskottet av kadmium till
åkermarken kommer till cirka 90 procent från använd
handelsgödselfosfor (1,5 ton kadmium per år 1990) och
nedfall från luften (2,2 ton kadmium per år 1990).
Fram till slutet av 1980-talet var tillförseln via handels-
gödsel något större än luftbidraget, men i Sverige har
tillförseln med handelsgödsel minskat betydligt. Det
har skett genom en lyckosam satsning på dels att ta fram
gödselprodukter med lågt kadmiuminnehåll, dels att via
ekonomisk styrning öka användning av dessa produkter.
Sverige har haft undantag med ett lägre och alltså sträng-
are gränsvärde för högsta tillåtna halt i handelsgödsel
än i övriga EU. Förhoppningsvis kan det i ett första
steg ske en harmonisering inom unionen när det gäller
högsta tillåtna kadmiumhalt i handelsgödsel, men det
kommer att behövas fler åtgärder. 

Även utsläppen av kadmium till luften har minskat 
i Sverige till följd av aktiva åtgärder, från 25 ton per år
1970 till bara 2 ton år 1990. Utsläppen till vatten har
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följa gränsvärdena i förordningen, även för importerad
spannmål. Hos Lantmännen och i kvalitetscertifierad
odling som Svenskt Sigill och KRAV är kraven ännu
något hårdare, och kontrollen av enskilda gårdar än
mer rigorös. Liknande kvalitetskrav ställs också på den
spannmål som ges till djuren som foder. Kadmium-
innehållet i produktionsmedlen bör minska även 
i fortsättningen. Det gäller bland annat mineralfoder
och importerade fodermedel. 

Kadmium bör förbjudas
Sverige är troligen det land som tar kadmiumfrågan på
störst allvar, och vi har under flera årtionden fattat
nationella beslut om åtgärder för att minska kadmium-
spridningen i den svenska naturen. Situationen är inte
alltför alarmerande, men mer kan och behöver göras –
åkermarken anrikas ju alltjämt på kadmium. Jord-
brukaren kan delvis påverka kadmiumupptaget i grödan
men det kan aldrig ersätta åtgärder som faktiskt minskar
kadmiuminnehållet på odlingsplatsen. Och jordbru-
karen kan inte göra något åt luftnedfallet. Här måste
politiker och myndigheter oförtrutet skärpa kraven på
alla dem som står för utsläppen både inom landet och
i våra grannländer.

Baserat på rapporter om kadmiums hälsofarlighet inför-
de Sverige i början av 1980-talet ett generellt förbud
för användning av kadmium för ytbehandling, som
stabiliseringsmedel och som pigment. Men det medgavs
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undantag. Till exempel är kadmium fortfarande tillåtet
i konstnärsfärger och i nickelkadmiumbatterier. Tyvärr
ökade användningen av dessa batterier kraftigt efter
kadmiumförbudet och det är först under de senaste
tio åren som vi har sett en klar minskning. Fortfarande
i början av 2000-talet användes det bara i Sverige
10–20 ton kadmium per år i batterier. Enligt miljömålet
Giftfri miljö kommer nickelkadmiumbatterier att vara
förbjudna år 2010, men även annan användning av
metallen bör minimeras eller förbjudas. 

Slutligen, även om vi skulle upphöra med introduktion
av nybruten kadmium kommer problemet att avklinga
först på mycket lång sikt eftersom vi fortfarande ser en
nettoökning i åkermarken. Under tiden måste vi fort-
sätta att kartlägga konsekvenserna av det kadmium vi
exponeras för samt se till att ta fram grödor och odlings-
alternativ som minskar exponeringen.

Agneta Åkesson är forskare i miljömedicin och nutri-
tionsepidemiologi vid Karolinska institutet. Hon dok-
torerade år 2000 på kroppens kadmiumupptag via födan
vid järnbrist. Därefter har hennes kadmiumforskning
huvudsakligen inriktat sig på tidiga hälsoeffekter i den
allmänna befolkningen, såsom risk för njurpåverkan
och benskörhet samt på riskbedömning.

Rune Andersson är professor i markvetenskap och
programchef för det tvärvetenskapliga forsknings-
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programmet MAT 21. Han doktorerade 1986 på jord-
brukets växtnäringsläckage. Han har arbetat med
bland annat våtmarker som kvävefällor, testsystem och
bedömningsgrunder för markkvalitet, markförsurning,
kadmium, biogas och jordbrukslandskapets biologiska
mångfald. 
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Nya metaller hotar oss – 
ska vi vinna kapplöpningen?

Gallium, germanium, indium, palladium och platina 
– ska det bli framtidens stora miljö- och hälsoproblem?
Risken är stor om vi inte satsar hårt idag på att lära
oss mer om hur de sprids i miljön och vilka hälsorisker
de har, skriver Gunnar Nordberg. Idag har vi bara
slumpartad kunskap om dem. Ändå använder vi dem
för fullt – i sådant som elektronik, tandvårdsmaterial och
bilarnas katalysatorer. Kommer vi att hinna ifatt så att
vi kan förebygga de miljö- och hälsoproblem som
kan uppstå i framtiden? 

Gunnar Nordberg, Institutionen för folkhälsa
och klinisk medicin, Umeå universitet.
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ly, kadmium och kvicksilver har använts och
används fortfarande för olika ändamål i samhället.

Många miljoner ton per år utvinns och omsätts i världens
länder. Även om en del av användningen sker i form
av återanvändning sprids stora mängder ut i miljön.
Att människor utsätts för dem har varit känt under lång
tid. Vi har därför god kunskap om att det finns risker
för människors hälsa med dessa metaller, och åtgärder
vidtas för att minska befolkningens exponering. 

För andra metaller är kunskapsläget mycket sämre. Vi
måste vara observanta särskilt på metaller som används i
ökande omfattning i samhället och för nya ändamål.
Jag ska ta upp några metaller och risker som inte är så väl
utredda och där kunskapsläget på många sätt är otill-
fredsställande. Det gäller gallium, germanium, indium,
palladium och platina. Gallium (Ga), germanium(Ge)
och indium(In) används i elektronik och IT-utrustning.
Palladium (Pd) och platina (Pt) används i ökande
utsträckning i katalytiska avgasrenare för bilar.

Gallium
Gallium utvinns ur askor från koleldning, från bauxit
och zinkmalm. Världsproduktionen har ökat under de
senaste tjugo åren och är numera i storleksordningen
60–90 ton per år. Metallen har låg smältpunkt, 30 °C,
och används i vissa termometrar. Gallium och gallium-
föreningar används i laser, lysdioder och snabba datorer,
i de senare i form av galliumarsenid. Legeringar av nickel

B
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och gallium har supraledande egenskaper. Även om det
finns regler för hur elektronikskrot ska tillvaratas är
det oklart hur stor del av det gallium som används i
elektronik som återanvänds. Förutom viss spridning till
omgivningen från elektronikanvändning förekommer
spridning i samband med förbränning av kol för energi-
utvinning. 

Gallium kan ge njurskador hos människor. Detta har
inträffat när man har gett galliumsalter i injektion som
behandling mot cancer. Gallium tas endast i begränsad
utsträckning upp via magtarmkanalen om man intar dess
salter med födan, men den kan tas upp via lungorna
vid inandning. I blodet transporteras gallium bundet till
det järnbindande proteinet transferrin. I ett långtids-
försök på råttor som fick andas in galliumarsenid före-
kom ökat antal lungcancrar hos honorna. Även lung-
skador och blodbrist (anemi) förekom hos dessa djur.
Dessa studier och det faktum att galliumarsenid avger
arsenik som är ett känt cancerframkallande ämne är
bakgrunden till att Världshälsoorganisationen (WHO)
har förklarat galliumarsenid som cancerframkallande
för människor. 

Germanium
Germanium är en halvmetall, det vill säga den har både
metalliska och icke metalliska egenskaper. Den är en
halvledare. Germanium finns i zinkmalm och andra
malmer som argyrodit och germanit, och dessutom i kol.
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Den utvinns från zinkmalm och askor från kolför-
bränning. Världsproduktionen de senaste årtiondena
har varit 50–100 ton per år. Germaniumtetraklorid är
en mellanprodukt vid produktion av germaniumdioxid
och organiska germaniumföreningar. Germanium
används som halvledare i transistorer, dioder, likriktare
och i speciella optiska glas, i infraröd utrustning och i
fiberoptiska system samt som katalysator i kemisk industri
och inom metallurgi. Vissa organiska germaniumföre-
ningar, till exempel spirogermanium används som läke-
medel. Germanium sprids till omgivningen genom
ofullständig återvinning från de nämnda användning-
arna, men också med flygaska från kolförbränning.

Germanium och dess föreningar tas lätt upp från mag-
tarmkanalen efter intag via munnen. De kan också lätt
tas upp i kroppen efter inandning av luftföroreningar
som innehåller germanium. Germaniumtetraklorid är
irriterande på hud och slemhinnor. I övrigt är mycket lite
känt om olika germaniumföreningars effekter på männi-
skor, förutom för de former som används som läkemedel
eller kosttillskott. En organisk germaniumförening
(spirogemanium) har när den använts som läkemedel
gett biverkningar i form av skador på nervsystemet. När
stora doser av detta ämne har tagits som kosttillskott
har biverkningar uppkommit i form av njurskador. 
I långtidsförsök på djur har ingen ökning av cancer-
förekomsten konstaterats.
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Indium
Indium är en mjuk metall som förekommer i mineralet
zinkblände. Den framställs vid zinkproduktion. Världs-
produktionen har ökat på senare år och är för närva-
rande cirka 120 ton per år. Metallen används i legeringar
till tandlagningar, reglerstavar i kärnreaktorer och i infra-
röd (IR) utrustning. Indiumarsenid används istället
för kisel i snabba datorer. Indiumfosfid används i skärmar
för plasmateve och i nanofibrer och nanopartiklar.
Kopparindiumselenid används i solcellspaneler. Hur
indium sprids och omsätts i naturen är inte känt.

Indium och dess föreningar tas inte upp särskilt bra om
man intar dem med födan. Däremot kan de tas upp om
man andas in dem. Indiumarsenid avger indium och
arsenik i vävnaderna och indium lagras upp i njurarna.
Indium utsöndras mest med urinen och halveringstiden
i kroppen är cirka 70 dagar hos möss. Skador på lungor
och njurar och även missbildningar hos avkomman
förekommer hos försöksdjur som utsatts för indium.
Indiumfosfid har visat sig ge lungcancer hos försöksdjur
och WHO har klassat detta ämne som sannolikt cancer-
framkallande för människor.

Palladium
Palladium räknas som ädelmetall och framställs i sam-
band med annan metallproduktion. Världsproduktionen
har ökat och är nu cirka 170 ton per år. Dessutom
återvinns en stor del av det palladium som finns 
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i bilarnas katalysatorer, men detta ingår inte i uppgifter-
na om världsproduktionen eftersom det inte kommer
ut på marknaden utan används för framställning av nya
katalysatorer. Förutom i katalysatorer används palladium
inom elektronikindustrin i olika komponenter (dioder,
transistorer, kondensatorer, som kontaktmaterial med
mera). Det används också i smycken och i legeringar som
används för kronor, broar med mera inom tandvården.
Det största användningsområdet är för katalysatorer 
i bilar. I Europa är huvuddelen av bilarnas katalysatorer
av palladiumtyp, medan man i USA huvudsakligen
har platinatyp. 

Hur palladium sprids och omsätts i naturen är bara ofull-
ständigt känt. På grund av de låga halterna har man 
i många fall inte lyckats mäta halten i vatten och jord.
Längs motorvägar i Tyskland har ökande halter upp-
mätts: från 2 till 6 mikrogram per kilo jord mellan år 1990
och 1994. I omgivningsluften har palladiumhalten ökat
i samband med användning av katalysatorer i bilar och
ligger nu i storleksordningen några pikogram per kubik-
meter. Intaget med föda har i en studie i Storbritannien
rapporterats vara 1 mikrogram per dag.

Palladium och dess föreningar kan ge upphov till aller-
giska reaktioner i form slemhinnesvullnad, hudutslag,
eksem och astma hos personer som blivit överkänsliga
mot ämnet. Det kan inträffa hos arbetare som hanterar
palladium inom industrin, hos tandtekniker och juvele-
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rare, men också hos dem som bär smycken gjorda av
palladium eller har tandproteser och bryggor gjorda av
palladiumlegeringar. 

Halten palladium i urin är i allmänhet låg och har inte
kunnat sättas i samband med exponering för luftförore-
ningar i städerna. Fall av astma har inte heller kunnat
visas ha samband med de låga halter palladium som före-
kommer i omgivningsluften, men större systematiska
studier finns heller inte rapporterade. I en livslång studie
på möss fick de palladiumexponerade djuren fler cancer-
tumörer än kontrollerna, men resultaten i detta försök
som rapporterades 1971 har inte lett till att palladium har
klassats som cancerframkallande. Ingen har heller rappor-
terat att man upprepat försöket eller att man gjort några
studier på större grupper av människor som utsätts för
palladium.

Platina
Platina är en silvervit ädelmetall som förekommer i sulfid-
och arsenikmalmer, och den framställs också ur dessa
malmer. Mängden platina som används har ökat kraftigt
under senare år. Den ökade från 185 ton till 223 ton
mellan 2003 och 2004. Av denna mängd var 20 ton åter-
använd platina. Det största användningsområdet är 
i katalysatorer för bilar och i kemisk industri, men pla-
tina används också i smycken, i olika legeringar som
används i tandvården, i elektronik och som läkemedel
mot cancer. Cis-platin är den mest använda föreningen
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som används som cytostatika mot cancer. 

Platinahalten i stadsluft i Tyskland har ökat kraftigt under
de senaste årtiondena, 46 gånger mellan 1988 och 1998.
Halten är numera mellan 1 och 140 pikogram per
kubikmeter. Halten i jord och damm nära vägar var 
i en studie i medeltal 300 mikrogram per kilo. Förhöjda
halter har också konstaterats i dagvatten nära vägar.
Det dagliga intaget av platina med födan rapporterades
i en studie vara mindre än 0,1 mikrogram per dag.

Platinaföreningar tas upp i begränsad omfattning via
magtarmkanalen och via inandning av luftföroreningar
som innehåller platina. Halten av platina i blod och urin
har visat sig vara relaterad till förekomsten av tand-
lagningar av guld/platinalegeringar hos de undersökta
personerna. Inga studier har ännu kunnat visa någon rela-
tion till trafikintensitet. Förhöjda halter av platina i
blod och urin har visats förekomma hos personer som
yrkesmässigt utsätts för platina och hos dem som blivit
behandlade mot cancer med platinamediciner.

Den mest välstuderade hälsoeffekten av platina är sensi-
bilisering som sker mest när människor utsätts för klo-
rerade platinaföreningar. Överkänslighetsreaktioner 
i form av hudutslag, symtom från ögonens och övre
luftvägarnas slemhinnor samt astma kan förekomma
hos arbetare som utsätts för dessa föreningar i sin arbets-
miljö, men inga fall har ännu kunnat sättas i samband
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med platina i allmänna luftföroreningar. Cis-platin kan
ge biverkningar i form av njurskador vid doser som
används för behandling av cancer.

Det finns inga data angående cancerframkallande egen-
skaper hos platina eller dess föreningar hos människor
eller försöksdjur med undantag för cis-platin. Den senare
har klassats som ett sannolikt cancerframkallande ämne
för människor baserat på cancereffekter på försöksdjur.
Cis-platin är mutationsframkallande liksom andra
cytostatika som innehåller platina.

Parallell till ”gamla” metaller
De mängder av gallium, germanium, indium, palladium
och platina som utvinns och används i världen är än
så länge begränsade jämfört med bly, kvicksilver och
kadmium. De ligger i samma storleksordning som världs-
produktionen av kadmium under 1930- och 1940-talen
innan användningen av denna metall tog fart, och där-
med utspridningen i miljön. Sedan dess har användning-
en av metallen ökat mångfaldigt och det har lett till
omfattande hälsoskador på befolkningen i många länder. 

En del av de användningsområden som tillkommit under
senare tid för de ”nya” metallerna innebär att befolk-
ningen utsätts för högre halter av dem än tidigare. Vid
riskbedömningen kan man dra en parallell till
användningen av bly i form av tetraetylbly som tillsats
till motorbensin. Detta ansågs under första hälften av
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1900-talet vara en mycket god idé och man ansåg att
marginalerna var stora till de nivåer som var farliga för
människor. Senare har det visat sig att bly i bensin
orsakade omfattande skador på hjärnans utveckling
hos barn. 

Liknande bedömningar gör vi idag för de ”nya” metal-
lerna, det vill säga att marginalerna är stora till nivåer
där skador uppkommer. Men kunskaperna om dessa
metallers toxikologiska egenskaper är mycket ofull-
ständiga som framgått av redogörelsen ovan. Vi skulle
behöva veta mycket mer för att med säkerhet kunna säga
att det är en riktig bedömning att riskerna för människor
är små. Vi vet till exempel mycket lite om cancer-
framkallande egenskaper hos dessa metaller och deras
föreningar, och om de kan förorsaka risker för fort-
plantningen och barns utveckling. 

Lär av riskerna med andra metaller!
Det är angeläget att ta lärdom av erfarenheterna från
andra metaller där stora problem har uppkommit därför
att vi inte har varit tillräckligt förutseende och inte haft
tillräckliga kunskaper. Vi måste nu se till att ta fram fakta
om de ”nya” metallerna så att vi får ett tillfredsställande
underlag för riskbedömningar. Det gäller särskilt för
sådana användningsområden där det är känt att halterna
i befolkningen ökar, till exempel vid användning av
platina i katalysatorer. Men det gäller också för
användningsområden där sådana ökningar kan befaras. 
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Vad vi också behöver utforska bättre är hur metallerna
kan tas upp och påverka människor när de förekommer
som mycket små partiklar, så kallade nanopartiklar som
är mindre än 0,1 mikrometer stora. Sådana metallpar-
tiklar kan tänkas förekomma i bilavgaser, i arbetsmiljön,
i utsläpp från industrier och vid hantering och använd-
ning av nanopartiklar och nanofibrer som tillverkats
för att användas för olika ändamål. Mycket lite är känt
om detta.

Redskapen i form av kemiska, ekologiska, fysiologiska,
toxikologiska och epidemiologiska forskningsmetoder
finns tillgängliga. Frågan är bara om vi kommer att
tillämpa dem på ett sådant sätt att vi kan förutse och
förebygga uppkomsten av skador på stora grupper av
människor. Inom EU har det beslutats om krav på sys-
tematisk testning av högvolymkemikalier. Men när det
gäller de ”nya” metallerna handlar det om att förhindra
att det uppkommer skador på människor innan de når
höga användningsvolymer. Därför är det nödvändigt att
EU:s regler kompletteras med ökade insatser av forskare
och anslagsbeviljande myndigheter. De kunskaper som
krävs är ofta mycket specifika och innovativa. 

Gunnar Nordberg är professor i miljömedicin vid Umeå
universitet. Som medlem av expertgrupper inom Världs-
hälsoorganisationen har han omfattande erfarenhet av
riskbedömningar av metallers effekter på människor
och miljö. 
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Varför sjunker inte 
dioxinhalten i fisk? 

Halterna av DDT och PCB har minskat kontinuerligt 
i Östersjöns fisk sedan 1970-talet. Men halten av diox-
iner slutade minska i mitten av 1980-talet. Det här är
en gåta för forskarna, och en fråga som äventyrar miljö-
målet om en giftfri miljö och hotar det svenska Öster-
sjöfisket, skriver Mats Olsson. Nu gäller det att hitta
källorna och stoppa utflödet från dem.

Mats Olsson, Institutionen för tillämpad 
miljövetenskap, Stockholms universitet. 
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ioxinerna är tillsammans med DDT och PCB
världens mest omtalade miljögifter på grund av att

de är vanligt förekommande, giftiga och har allvarliga
effekter på både människor och djur. De tre ämnes-
grupperna har likartade kemiska egenskaper eftersom de
är fettlösliga, svårnedbrytbara och ackumuleras i biolo-
giskt material. Det gör att dioxinerna uppträder i miljön
på ungefär samma sätt som DDT och PCB.

Dioxiner är ett samlingsnamn för polyklorerade di-
bensoparadioxiner och polyklorerade dibensofuraner.
De har varit kända i mer än trettio år som ytterst toxiska
ämnen. Deras egenskaper har studerats vetenskapligt allt-
sedan upptäckten, och ämnesgruppen har under 1970-
och 1980-talen omfattats av en lång rad miljöpolitiska
åtgärder med syfte att reducera halterna i miljön. 

Dioxiner är alltså klorerade kolväten, precis som DDT
och PCB. Men de är plana till sin struktur och det har
betydelse för hur de fungerar i människokroppen. De
går in i cellkärnorna, blockerar en viss DNA-sekvens och
påverkar i och med det en rad enzymsystem och deras
funktioner i kroppen. Dioxinerna är toxiska vid mycket
låga koncentrationer. 

Dioxinhalterna minskar inte 
Halterna av DDT och PCB har kontinuerligt sjunkit
efter det att länderna i Östersjöområdet har förbjudit
användningen (figur 1). Dioxinhalterna i miljön sjönk

D
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också under 1970- och 80-talen, men sedan mitten av
1980-talet är halterna oförändrade (figur 2). De mät-
ningar som redovisas i figurerna 1 och 2 kommer från
centrala Östersjön och visar situationen i ägg från en
utpräglad fiskkonsument, nämligen sillgrisslan. 

Det finns ytterligare fyra tidsserier baserade på årliga
prov av sill och strömming som representerar Botten-
viken, Bottenhavet, södra Egentliga Östersjön samt
Kattegatt. Samtliga bekräftar den bild som sillgrissle-
äggen visar, nämligen att dioxinhalterna inte minskar
i havsmiljön sedan 1980-talet. Hur situationen är i landets
insjöar vet vi inte eftersom den svenska miljögiftsöver-
vakningen inte anses ha råd med en tillfredsställande
övervakning av sötvattnens dioxinbelastning.

Figur 1. DDT-halten i sillgrisslans ägg har stadigt sjunkit sedan 1970 när
länderna runt Östersjön började vidta åtgärder för att minska utsläppen.
I figuren visas halten av DDT i sillgrissleägg på Stora Karlsö. Källa:
Nationella miljögiftsövervakningen, Naturhistoriska riksmuseet. 
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Om vi tittar lite närmare på figur 2 finner vi att man kan
se effekten av samhällets förbud mot hormoslyr (2,4,5-T)
som innehöll dioxiner som förorening. Halterna gick ner
efter förbudet i början av 1970-talet. Man kan också se
att samhällets åtgärder under 1980-talet fick positiv
effekt på tillståndet i Östersjön. Åtgärderna gällde rening
av rökgaser inom avfallsförbränning och åtgärder för att
förhindra spridning av dioxiner från metallindustrin.
Däremot är det märkligt att den kraftfulla och dyrbara
åtgärden vid landets cellulosaindustrier, där man slutade
använda klorgas som blekningsmedel i slutet av 1980-talet,
inte ledde till några minskade dioxinhalter i havsmiljön,

Figur 2. Dioxinhalterna i sillgrisslans ägg sjönk under 1970-talet och
början av 1980-talet, precis som för DDT och PCB. Men sedan mitten
av 1980-talet har det inte skett någon ytterligare minskning. Källa:
Nationella miljögiftsövervakningen, Naturhistoriska riksmuseet.
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trots att användningen av klorgas hade bevisad inverkan
på miljöns dioxinbelastning.

Dagens högsta dioxinhalter inom det svenska havsområdet
påträffas vid den södra Bottenhavskusten. Det är den kust
där den svenska cellulosaindustrin är som mest koncen-
trerad. Intressant nog visar det sig dessutom att just vid
den här kusten har cellulosaindustrierna ersatt klorgas
med klordioxid som blekningsmedel av pappersmassan.
Vid andra kustavsnitt har man ofta valt att ersätta klor-
gasblekningen med syrgasblekning. Vid den södra Botten-
havskusten produceras ungefär 60 procent av all svensk
pappersmassa blekt med klordioxid.

Pilotstudie i Bottenhavet
Jag har varit med och gjort en pilotstudie av situationen
utanför ett antal cellulosaindustrier i södra Bottenhavet.
Studien baserades på lokaltrogen fisk (abborre och tång-
lake) insamlad vid industrierna samt på referensstationer
som skulle mäta bakgrundsnivåerna i havet. Några av
referensstationerna låg i sötvatten uppströms de kust-
lokaliserade industrierna; de skulle mäta tillståndet 
i områden som bara kunde nås av luftspridd förorening.
En sötvattenslokal låg också i Dalälven som ansågs till-
föra Bottenhavet stora mängder dioxiner. 

Utanför industrierna hittade vi högre halter av dioxiner
än på referensstationerna (figur 3). Intressant nog hittade
vi dessutom oftast högre halter av ämnen som DDT och
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Olika hypoteser 
Resultaten från pilotstudien gav flera hypoteser. Att
förhöjda halter av samtliga undersökta ämnen påträffas
utanför industrierna kan tyda på att man vid de kust-
baserade industrierna hanterar stora mängder timmer
som representerar stora ytor av Sverige och då också en
stor del av luftnedfallet av såväl dioxiner som DDT och
PCB. För denna hypotes talar de förhöjda DDT-halterna
eftersom DDT aldrig har använts inom industrin, men

Figur 4. DDT-halten i fisk var också hög utanför industrierna, särskilt
utanför en spånplatteindustri. 
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också att vi hittade höga halter av samtliga förorening-
ar, inklusive dioxin, utanför spånplatteindustrin som ald-
rig hade blekt sina produkter med klorföreningar. 

En annan hypotes är att dioxinerna är förhöjda utanför
industrierna eftersom man har ersatt klorgasblekningen
med klordioxidblekning. Den tidigare klorgasblekning-
en innebar betydande dioxinutsläpp från industrin,
men man har hittills ansett att klordioxidblekning inte
medför bildandet av dioxiner. Efter det att undersök-
ningarna startade kontrollerade industrin situationen vid
några massafabriker och fann då att det faktiskt bildas
dioxiner vid tillverkningen av klordioxid. En tredje
hypotes är att det kan bildas dioxiner vid de biologiskt
högaktiva reningsanläggningarna. Man vet nämligen att
det vid klordioxidblekning bildas små mängder klor-
fenoler, och klorfenoler kan utgöra byggstenar för bio-
logiskt bildad dioxin. En fjärde hypotes är att gräv-
ningen i de gamla dioxinbelastade sedimenten utanför
en av industrierna medför att man frigör dioxiner från
sedimenten. 

Vi vet att Östersjöns sediment är starkt belastade av
både DDT och PCB, men ändå sjunker halterna kon-
tinuerligt. Att dioxinhalterna förblir konstanta tyder på
att det faktiskt tillförs dioxiner. Det finns också resultat
som visar att dioxinhalterna är låga i fisk som lever 
i områden där tidigare dioxinutsläpp har medfört höga
dioxinhalter i sedimenten. Det troligaste är att de höga
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dioxinhalterna i Bottenhavet beror på en kombination
av flera av de här hypoteserna. Men det bör understrykas
att vi ännu inte vet bestämt om det är cellulosaindustrin
som orsakar de höga koncentrationerna i Bottenhavet.

Fet Östersjöfisk förbjuden i EU
Vad innebär då de höga dioxinhalterna i Östersjön
och särskilt i Bottenhavet? Effekten på Östersjöns fauna
är svår att bedöma. Vi kan med dagens kunskap inte
belägga att de förhöjda halterna har negativ effekt på
djursamhället, men vi kan å andra sidan inte heller hävda
att djursamhället inte är påverkat. Låt mig bara påminna
om att de PCB-halter som tidigare ansågs ofarliga för
människan nu, med ny toxikologisk kunskap, misstänks
kunna ge skador på nervsystemet. 

Vad vi däremot vet är att en samlad europeisk toxikologisk
expertis bedömer att halterna av dioxiner i fet Östersjö-
fisk är för höga. Därför har man beslutat att den feta
fisken (lax och strömming) inte får utnyttjas för konsum-
tion av djur och människor inom EU-området. Men
man har gjort ett undantag för de länder som fiskar i de
mest förorenade områdena, nämligen Sverige, Finland
och Estland. Undantaget medger försäljning av denna
fisk till den inhemska befolkningen. Däremot får fisken
inte användas som djurfoder i någon del av EU. Man
får hoppas att de myndigheter som begärt undantaget har
haft synnerligen goda skäl för sina äskanden inför EU.
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Det nuvarande tillståndet är allvarligt för det svenska
fisket, särskilt för de fiskare som försöker försörja sig
längs Bottenhavets kuster. Att en dispens har getts för
försäljning av strömming och lax till den inhemska
befolkningen är en klen tröst när samtidigt samma
befolkning genom Livsmedelsverkets kostråd uppmanas
att konsumera fisken med försiktighet. Och ett eventuellt
överskott går inte att sälja vare sig som djurfoder eller
människomat i övriga Europa. Priserna för fisken kan
under dessa omständigheter knappast bli bra. Yrkes-
fiskarna har inte förorsakat dagens problem, men de får
ta det huvudsakliga ekonomiska ansvaret.

Mycket modest målsättning
Hur rimmar den nuvarande situationen mot det uppsatta
miljömålet om en giftfri miljö? Att havsmiljön inte är
giftfri står klart för var och en eftersom det krävs dispens
för att kunna sälja den fisk som tas ur Östersjön.
Kemikalieinspektionen är ansvarig för miljömålet och
har för dioxinerna formulerat följande delmål: ”År 2010
skall tydliga åtgärdsprogram som medför en kontinuerlig
minskning av halterna av för människan skadliga
dioxiner i livsmedel ha etablerats.”

Mot bakgrund av den allvarliga situationen förefaller
målsättningen modest, inte minst för en yrkesfiskare
som kämpar för sin ekonomiska överlevnad, men natur-
ligtvis också för alla oss konsumenter som vill kunna
äta fisken från havet. Dioxinproblemet har varit välkänt
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i snart 40 år och sedan flera år har man bedömt den feta
Östersjöfisken vara olämplig som mat för européer och
djur i Europa. Trots detta ska vi först år 2010 ha vid-
tagit de nödvändiga åtgärdsprogram som krävs för att
på sikt återställa en förstörd naturlig livsmedelsresurs. 

Koka soppa på en rostig spik
Enskilda forskare påpekade redan i mitten av 1990-talet
att dioxinföroreningen inte minskade i miljön. Ändå
har det fram till för ett par år sedan varit svårt att få
fram resurser för att studera dioxinproblemet. Troligen
ansåg man sig ha situationen under kontroll eftersom
dioxinhalten sjönk snabbt i början, och DDT och PCB
fortsatte att sjunka i miljön. Man tog helt enkelt inte
till sig informationen från miljöövervakningen om att
dioxinnedgången hade upphört i mitten av 1980-talet.
Istället gick Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och
Jordbruksverket ut till allmänheten och hävdade att
halterna i miljön sjönk. Både allmänheten och politi-
kerna invaggades i tron om att allt var i sin ordning. 

Ett huvudproblem har varit att det är dyrt att göra
kemiska analyser. Därför har man valt att använda
föråldrade, inte alltid korrekta och väldigt ofta ytterst
få analysresultat som bearbetats med hjälp av diverse
modeller för att i slutändan beräkna exempelvis nationellt
totalutsläpp. Man kan här jämföra med att koka soppa
på en spik – och i det här sammanhanget är dessutom
spiken rostig. Den beräknade siffran för ett nationellt
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totalutsläpp är dessutom ett farligt mått eftersom den
inte alltid tar hänsyn till en lokal recipients sårbarhet. 

Ett annat problem är dimensioneringsproblemet. Vi
hanterar ett ämne som bedöms vara toxiskt redan vid
extremt låga koncentrationer. Det innebär att det är ytterst
få personer som verkligen har förstått vilka mängder som
krävs för att ge icke önskvärda koncentrationer i miljön.
Som exempel på detta kan vi ta situationen i Botten-
havet. Här har strömmingen tre till fem gånger högre
dioxinhalter än vad som anses acceptabelt av EU. Den
totala mängden dioxiner som finns i all strömming 
i Bottenhavet är endast 2 gram!

Egenkontroll ett problem
Ytterligare ett problem är egenkontrollen i den svenska
miljölagstiftningen. Det är den presumtivt förorenande
parten som har kontrollansvar. Om en industriföreträdare
inte vet vilka mängder som krävs för att ett utsläpp från
den egna industrin ska ha betydelse för miljön så kan
beställningen av ett kontrollprogram bli meningslöst.
Konsulten som utför uppdraget kan nämligen då använ-
da en undersökningsmetod som är otillräcklig. Han
hittar inga dioxiner därför att halterna är under detekter-
barhetsnivån. Konsultrapporten blir tillfredsställande
för både den beställande industrin och den handläggande
tjänstemannen på kontrollmyndigheten. Med andra ord,
man kunde inte hitta spår av föroreningen. Att sedan
undersökningsmetoden inte var tillräckligt känslig för
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att ge ett för miljövården relevant svar uppmärksammar
vare sig konsulten, industrirepresentanten eller tjänste-
mannen.

Det positiva är att dioxinfrågan har aktualiserats på nytt
och att det startar en del verksamhet för att identifiera
presumtiva källor. Det är också positivt att halterna av
dioxiner kan förväntas minska snabbt i miljön, på samma
sätt som de tidigare åtgärderna gav resultat på såväl
dioxinhalter som DDT- och PCB-halter. Detta förutsatt
att vi med de alltför sent initierade programmen lyckas
hitta föroreningskällorna och stoppa utflödet från dem. 

Mats Olsson är professor i marin ekotoxikologi. Han
har sedan mitten av 1960-talet studerat miljögifter
och deras inverkan på faunan. Sedan starten i slutet av
1960-talet har han medverkat vid uppbyggnaden av
svensk och internationell miljögiftsövervakning. 
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Sill är okej – strömming 
kräver kostråd

Det är helt okej att äta sill från västkusten, men för
strömmingen från Östersjön finns det särskilda kostråd.
Strömming innehåller nämligen mer organiska miljö-
gifter än sill, bland annat dioxiner. Inom EU finns det
gränsvärden för dioxiner i livsmedel. Det innebär att
mycket av den feta Östersjöfisken inte kan exporteras.
Men i Sverige får vi äta Östersjöströmmingen med
dioxiner och allt. Tål vi svenskar mera miljögifter än
andra? Vad säger Livsmedelsverket? De flesta av 
oss kan äta mera fet fisk än vi gör idag, skriver Per
Ola Darnerud. 

Per Ola Darnerud, Forsknings- och utveck-
lingsavdelningen, Livsmedelsverket. 
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isk var tidigt ett viktigt livsmedel i det svenska
kosthållet. Vi äter fortfarande relativt mycket fisk

jämfört med många andra europeiska länder; medel-
konsumtionen är för närvarande 33 gram per dag.
Men konsumtionen är ojämnt fördelad bland svenska
konsumenter, både när det gäller mängd och fiskarter.
Vissa konsumenter som äter lite fisk kan med fördel
öka sin fiskkonsumtion, något som kan ge positiva
hälsoeffekter. Livsmedelsverket rekommenderar två
till tre mål fisk per vecka, varav ett mål kan vara fet
fisk. 

Svartlistning och kostråd
Vi vet idag att fisk kan innehålla miljögifter. Kunskapen
om detta började komma på 1960-talet och har ökat
efterhand. Det första larmet gällde kvicksilver, och mot
slutet av 1960-talet infördes det som kom att kallas
”svartlistning”. Man förbjöd fiske i vatten där fisken
innehöll höga kvicksilverhalter (över 1 mg/kg färskvikt).
Samtidigt kom de första kostrekommendationerna
om att begränsa intaget av förorenad fisk. Svartlist-
ningen kom senare även att gälla förekomsten av höga
halter av organiska miljögifter i fisk, som PCB, hexa-
klorbensen (HCB) och DDT. 

Svartlistningen ersattes 1991 med allmänna kostråd
för viss fisk. I kostråden från 1991 nämns för första
gången att man bör begränsa sitt intag av fet fisk från
Östersjön, och året därpå i broschyren ”Goda råd om

F
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fisk” rekommenderas att man som gravid eller ammande
ska undvika vildfångad lax och havsöring från Öster-
sjön och Bottniska viken samt röding från Vättern.
Vid den senaste mer övergripande revideringen av
kostråden om fet ostkustfisk (1995) definierades flick-
or och kvinnor i barnafödande ålder som en konsu-
mentgrupp som bör ha ett mer restriktivt råd än övri-
ga konsumenter.

Med känsliga analysinstrument kan man visa förekomst
och halter av en mängd olika främmande ämnen i fisken.
Bland de organiska miljögifterna utgör fortfarande
dioxiner och PCB (polyklorerade bifenyler) en potentiell
hälsofara vid konsumtion av fisk med höga halter. Vid
kostrådsrevisionen 1995 baserades bedömningen huvud-
sakligen på förekomst och halter av dessa två ämnes-
grupper. Men även andra persistenta organiska före-
ningar (POP) finns närvarande, bland annat bromerade
flamskyddsmedel och klorerade pesticider som DDT
och HCB. Nya ämnen i livsmedel och upptäckten av nya
effekter av gamla ämnen kan innebära att tidigare risk-
bedömningar behöver revideras. Det visar att frågan om
kostråd för fisk som innehåller POP är levande och att
man måste vara öppen för förändringar. 

Dioxiner mest från fisk och skaldjur
Vårt intag av organiska miljögifter har beräknats utifrån
den senaste konsumtionsundersökningen 1997/98  (Riks-
maten) och från aktuella haltdata för ett flertal POP 
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i enskilda livsmedel. Jämfört med tidigare intags-
beräkningar för dioxiner och PCB visar den senaste
mätningen ett betydligt lägre intag. Det avspeglar en
liknande nedgång av många POP-kemikalier i den yttre
miljön. Ett exempel är PCB-halten i fisk från Öster-
sjön, där en sänkning på mellan 5 och 10 procent per år

Figur 1. PCB-halten i strömming fångad utanför Utlängan i Blekinge
skärgård under åren 1972–2005. Det syns en tydlig nedgång i PCB-halten.
(Källa: Nationella miljögiftsövervakningen, Naturhistoriska riksmuseet)
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har iakttagits under senare år (figur 1). När det däremot
gäller dioxiner har ingen säkerställd sänkning i strömming
kunnat iakttas under de senaste tio åren. 

Beräkningar av dioxinintaget hos svenska konsumenter
visar att fisk och skaldjur står för den enskilt största
delen av det sammantagna intaget (40–45 procent), att
kött och mejeriprodukter ger ett bidrag på 10–15 procent,
och att det övriga intaget kommer från fetter, oljor och
ägg. Bidraget från vegetabilier är inte medräknat men är
litet enligt andra beräkningar. Om man delar in fisk-

Figur 2. Dioxinintag hos samtliga 1195 personer i konsumtionsunder-
sökningen Riksmaten. Stapelintervallen är 0,2 pikogram (pg = 10 -12

gram) per kilo kroppsvikt och dygn. Tre individer har ett intag över 10
pg per kilo kroppsvikt och dygn (visas inte i figuren). 12,6 procent av
samtliga konsumenter ligger över det tolerabla dagliga intaget (TDI) på
2 pg per kilo kroppsvikt och dygn. 

Dioxinintag
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produkterna i undergrupper ser man att fet Östersjöfisk,
men även fet fisk från andra vatten, spelar en inte obe-
tydlig roll för det totala dioxinintaget. 

Stor variation i intag av POP
Intaget av POP redovisas ofta som medel- eller median-
värden, men det är en avsevärd spridning i intaget mellan
individer eftersom vissa är storkonsumenter av ett livs-
medel som innehåller relativt mycket av ämnena, medan
andra äter mycket lite eller ingenting av de aktuella livs-
medlen. I och med att vi utgår från individdata i kon-
sumtionsundersökningen Riksmaten har vi även individ-
baserade intagsdata för ett antal POP. Dessa visar
generellt att fördelningen i POP-intag är skev. Ett 
diagram över detta slutar i en svans upp mot högre
intagsvärden (figur 2). 

Det betyder att det finns ett fåtal individer som har ett
kraftigt förhöjt intag av POP, medan flertalet har ett intag
samlat tämligen nära medel- eller medianvärdet. När det
gäller dioxiner (PCDD/PCDF och dioxinlika PCB)
visar beräkningar att medianintaget för vuxna är totalt
1,1 pikogram TEQ (toxic equivalents) per kilo kropps-
vikt och dag, det vill säga halva det tolerabla dagliga
intaget (TDI). TDI är en av experter beräknad gräns
för dagligt intag som under hela individens livstid inte ska
leda till negativa hälsoeffekter. Samtidigt visar beräk-
ningarna att 5 procent av kvinnorna i barnafödande
åldrar mellan 17 och 40 år har ett intag som överskrider
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TDI. För resten av den undersökta befolkningen var
detta överskridande ännu mer uttalat (18 procent)
men svårare att bedöma eftersom TDI grundar sig på
effekter på avkomman.

Ammade barn får i sig mest dioxiner
Intaget förändras med åldern. Vi vet att barn i medeltal
har ett högre intag av POP per kilo kroppsvikt än vuxna
och att intaget sjunker upp till 15–20 års ålder, för att
sedan åter öka. Det höga intaget i unga år beror på ett
generellt högre energiintag per kilo kroppsvikt vilket
återspeglas i intaget av POP, i första hand via animalier.
När det gäller det ökade intaget senare i livet ser vi sam-
band med ökad konsumtion av fisk, inklusive fet Öster-
sjöfisk som innehåller förhållandevis höga POP-halter:
strömming, vildfångad Östersjölax och Östersjööring.

Det ammade barnet intar en särställning när det gäller
intag av POP. Beräkningar av dioxinintaget visar att
barnet under amningsperioden får i sig femtio till hundra
gånger mer dioxiner per kilo kroppsvikt än den vuxna
individen. Anledningen är POP som finns upplagrade
i kroppsfettet hos modern och som frigörs vid amning-
en. Det gör att bröstmjölkshalterna av POP i allmänhet
är högst vid amning av det första barnet. Det har därför
höjts kritiska röster som vill begränsa amningstiden.
Experter är dock i stort sett ense om att amningens för-
delar överväger de eventuella nackdelar som förhöjda
POP-halter i bröstmjölken kan föra med sig. 

Formas_giftfri_bok_0828  06-08-30  09.59  Sida 149



150

Särskilda kostråd för kvinnor som kan bli gravida
Varför ger Livsmedelsverket ut kostråd om begränsning
av intaget av fet Östersjöfisk? De råd som gäller nu och
som reviderades 1995/96 grundar sig på riskbedömningar
i första hand för dioxiner och PCB, men inkluderar 
i någon mån kunskapen om att intag av fiskfetter är
bra för hälsan, inte minst när det gäller att förebygga
hjärtkärlproblem. Dioxinriskvärderingen grundade sig
på Världshälsoorganisationen WHO:s bedömning, som
i mitten av 1990-talet hade cancereffekter i djurförsök
som känsligaste effekt. Med hjälp av säkerhetsfaktorer
kunde sedan en riskfri daglig dos, ett TDI, beräknas.
Detta låg vid den tiden på totalt 10 pg TEQ per kilo
kroppsvikt, och en nordisk arbetsgrupp föreslog ungefär
vid samma tidpunkt en sänkning till totalt 5 pg TEQ per
kilo. Numera anses effekten på avkomman vara den käns-
ligaste effekten av många POP, inklusive dioxiner. 

I Livsmedelsverkets riskvärdering 1995 tog Livsmedels-
verket fram ett referensintag för PCB baserat på tester av
centrala nervsystemets utveckling (intelligens, läsförståelse
med mera) hos barn från fritidsfiskarfamiljer i Michigan,
USA. Skillnaden mellan referensintaget och det svenska
medelintaget gav en uppfattning om hur mycket fisk som
svenskar kunde äta innan det fanns risk att det uppstår
hälsoproblem. De framtagna kostråden kom alltså att
göra skillnad på å ena sidan konsumenter som kan
komma att bli gravida (flickor och kvinnor i barnafödan-
de ålder), å andra sidan konsumentgrupper som inte kan
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bli det (pojkar och män samt kvinnor över barnafödande
ålder). Kostråden om fet Östersjöfisk kom till slut att
få följande lydelse, och dessa kostråd gäller fortfarande:

”Flickor och kvinnor i barnafödande ålder bör inte äta
strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken, vild-
fångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken,
Vänern och Vättern, samt röding från Vättern mer än en
gång per månaden. Övriga konsumenter bör inte äta de
uppräknade fisksorterna mer än en gång per vecka. Odlad
fisk är undantagen från kostråden.”

Mycket dioxiner och PCB i Östersjöfisk
Ett viktigt underlag för kostråden är de haltmätningar
i fisk och andra livsmedel som har genomförts av bland
andra Livsmedelsverket och Naturhistoriska riksmuseet.
Mätningarna visar att den feta fisken från Östersjön inne-
håller avsevärt högre halter av dioxiner och PCB än den
fisk som fångas på västkusten och i de öppna haven. Det
gäller till exempel strömming jämfört med västkustsill.
Det här är grunden till att det finns råd om begränsning
av intaget av Östersjöfisk, medan kostråd om intaget av
västkustfisk inte anses behövas. På Livsmedelsverkets
webbplats finns dioxinhaltdata från ett stort antal 
fiskprover, i första hand fet Östersjöfisk fångad
2000–2003 (www.livsmedelsverket.se; sök på dioxin).

Det har tillkommit mycket ny kunskap sedan revider-
ingen av kostråden 1995/96. Därför sker det nu en ny
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genomgång av det vetenskapliga underlaget, och de
reviderade kostråden beräknas bli klara under första
halvåret 2007. 

De flesta bör äta mer fet fisk
Svenska konsumenter behöver i allmänhet öka sitt intag
av fisk. Livsmedelsverket rekommenderar två till tre mål
fisk per vecka, varav ett mål kan utgöras av fet fisk. Den
feta fisken har speciella fördelar på grund av innehållet
av vissa fleromättade fettsyror som är viktiga främst med
tanke på hjärtkärleffekter, men troligen också under
fosterutvecklingen. 

Men rådet att äta fet fisk kan komma i konflikt med
den rekommenderade begränsningen av intaget av fet
Östersjöfisk som diskuterats ovan, åtminstone för flickor
och kvinnor i barnafödande ålder. Men de allra flesta äter
mycket lite fet Östersjöfisk. Enligt verkets konsumtions-
studier är medelintaget av strömming två till tre mål
per år, och den vildfångade Östersjölaxen fångas i blyg-
samma kvantiteter och kommer sällan ut på den öppna
marknaden. De kostråd som diskuteras här gäller alltså
främst storkonsumenter av Östersjöfisk, troligen mest fri-
tids- eller yrkesfiskare. Dessa grupper kan byta ut den
feta Östersjöfisken mot annan fisk för att fortfarande
dra fördel av de nyttiga ämnena i fisken men slippa ett
alltför högt intag av organiska miljöföroreningar. 

Sammanfattningsvis är det ingen hälsorisk att äta fet
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Östersjöfisk om man följer Livsmedelsverkets kost-
rekommendationer. Eftersom de flesta länderna inom
EU inte har kostråd för den feta Östersjöfisken tillåter
dessa länder inte heller import av sådan fisk. Sveriges
(och Finlands) undantag från dioxingränsvärdena i fet
fisk gäller fram till år 2011. Då ny kunskap hela tiden
tas fram kommer Livsmedelsverket inom kort att se
över kostråden för fet ostkustfisk och då även för fisk
som innehåller kvicksilver. 

Per Ola Darnerud är toxikolog på Forsknings- och
utvecklingsavdelningen på Livsmedelsverket. Han
arbetar huvudsakligen med riskbedömning av organis-
ka miljögifter i livsmedel. 
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Bekämpningsmedel på villovägar

Inga kemiska bekämpningsmedel är helt ofarliga, även
om de som används idag är skonsammare än tidigare
preparat. Men de nya är mer vattenlösliga än de gamla,
och det ökar risken för att de försvinner från åkern och
hamnar i vattendrag och grundvatten. Framtiden kan
innebära tuffare krav på användning av åkermarken,
skriver Jenny Kreuger. Hur ska vi klara en mer intensiv
produktion av mat och energigrödor och samtidigt hålla
det livsviktiga vattnet rent från bekämpningsmedel? 

Jenny Kreuger, Institutionen för 
markvetenskap, SLU.
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å ämnen har spelat en så framträdande roll i miljö-
debatten som kemiska bekämpningsmedel. Det bör-

jade för över fyrtio år sedan, 1962, då Rachel Carson
skrev en bok där hon undrade varför fåglarna i de nord-
amerikanska skogarna blev allt färre. Boken hette ”Tyst
vår” och blev startskottet till hela den nutida miljö-
rörelsen. Och boven i dramat var pesticider, det vill säga
växtskyddsmedel som ingår i det lite vidare begreppet
kemiska bekämpningsmedel. Snart upptäckte man att
DDT som med stor framgång använts för att bekämpa
både löss och malariamygg också hade nackdelar. Ämnet
bröts inte ner i naturen utan ansamlades i rovdjur som
stod högst i näringspyramiden. Rovfåglar och uttrar var
några av de djur som inte längre fick några ungar. 

Opinionen mot bekämpningsmedel växte och i Sverige
kom den snabbt att riktas mot fenoxisyror, kemikalier
som användes för att bekämpa ogräs på åkern och lövsly
i skogen. Speciellt het blev debatten omkring hormoslyr,
en fenoxisyra som ofta spreds med flyg över hyggen i sko-
gen. Vid mitten av 1970-talet avslöjades också att man vid
den enda fabrik i Sverige som tillverkat pesticider, BT
Kemi i Teckomatorp, hade grävt ner tunnor med giftigt
avfall på sitt område. Saneringen av området pågår än
i dag!

Dyker upp på nya ställen
Länge kom debatten att handla om allt utom den plats där
det mesta av bekämpningsmedlen spreds, nämligen

F
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åkern. Antagandet var att efter det att bonden sprutat
bröts de olika preparaten ner till ofarliga beståndsdelar
som vatten och koldioxid. Men så var det inte. I mitten
av 1980-talet började man fundera på vart de tog vägen,
och till mångas förvåning fann man rester av bekämp-
ningsmedel i vattendrag runt om i Sverige. Även grund-
vattnet var förorenat på många håll. Till och med regnet
visade sig innehålla rester av de medel vi använder för att
skydda våra grödor! 

När man insåg problemen med de långlivade och fettlös-
liga bekämpningsmedlen så utvecklades istället mera
kortlivade men också mera vattenlösliga substanser. Det
innebar att risken ökade för att de skulle försvinna från
åkern och istället hamna i våra vattendrag eller läcka ner
till grundvattnet. 

Forskningen och den allmänna debatten har påverkat
användningen av växtskyddsmedel på många sätt de
senaste decennierna. Idag är det förbjudet att flyg-
bespruta och användningen i skogsbruket är blygsam.
Vissa av fenoxisyrorna används inte heller längre. Regler-
na har också skärpts, till exempel måste lantbrukarna
numera ha suttit på skolbänken för att få använda växt-
skyddsmedel. 

De totalbekämpningsmedel som i stor omfattning läckte
ut i omgivande vatten är också borta från marknaden.
Men i motsats till vad man kan tro har den areal som
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behandlas med bekämpningsmedel inte minskat speciellt
mycket de senaste åren. Bonden i Sverige, liksom hans
kollegor världen över, besprutar fortfarande sina åkrar.
Främst används medel mot ogräs, men även insekter och
svampar bekämpas. Det kommer ständigt ut nya medel
på marknaden, medan gamla försvinner. Det är därför
viktigt att hålla fortsatt kontroll över vart de här kemi-
kalierna tar vägen, både gamla och nya. 

Riktvärdena överskrids 
Idag sker mycket av miljöarbetet genom de 16 miljö-
kvalitetsmål som riksdagen har beslutat om. De kemiska
bekämpningsmedlen återfinns tillsammans med andra
kemikalier inom miljömålet Giftfri miljö: ”Miljön skall
vara ren från ämnen och metaller som skapats i eller
utvunnits av samhället och som kan hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden.” Det innebär bland
annat att halterna av ämnen som inte är naturliga, till
exempel pesticider, ska vara nära noll. Det innebär att
de egentligen inte ska påträffas alls i naturen och att deras
påverkan på ekosystemen ska vara försumbar. När det
gäller bekämpningsmedlen har man tagit fram speciella
riktvärden för ytvatten för att kunna bedöma miljö-
kvalitet. Bedömningarna sker utifrån mätresultat från
provtagningar och miljöövervakningsprogram. 

Det finns nu riktvärden för hundra aktiva substanser
som anger den högsta halt då man inte kan förvänta sig
negativa effekter på de växter och djur som lever i våra
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bäckar och åar. Den aktiva substansen är det ämne
som har effekt mot skadegöraren; den blandas sedan
med till exempel lösningsmedel innan preparatet säljs
till jordbrukarna under olika varunamn. På uppdrag
av Naturvårdsverket har vi på SLU sedan ett par år ett
övervakningsprogram som följer utvecklingen i våra
vattendrag och kontrollerar att riktvärdena följs.
Mätningarna visar att vi varje år i vattendrag från våra
jordbruksområden hittar ett stort antal olika substanser,
varav ett drygt tiotal i halter som överskrider riktvärdet. 

Grundvattnet är förorenat 
Grundvatten ska i princip vara fritt från föroreningar. Det
tar oftast mycket lång tid innan ett förorenat grundvatten
blir rent igen om det en gång blivit nedsmutsat. Arbetet
med att hålla grundvattnet fritt från alla kemikalierester
är därför mycket ambitiöst. För växtskyddsmedel har
man satt ett generellt gränsvärde på 0,1 mikrogram per
liter. Det motsvarar några droppar av ett preparat i en
mindre sjö. Det räcker alltså i princip med att man med
hjälp av den senaste laboratorietekniken kan hitta spår
av ett bekämpningsmedel i grundvatten för att det ska
anses för högt. 

Men grundvattnet är inte fritt från föroreningar i vårt
land. I vår databas som omfattar samtliga län i hela Sverige
ser vi att det finns rester i cirka en tredjedel av de under-
sökta vattentäkterna, framför allt i grunda och otäta
grävda brunnar i södra Sverige. Men även i större
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kommunala täkter har man hittat rester, huvudsakligen
från numera förbjudna totalbekämpningsmedel. Dessa
medel användes tidigare i stor omfattning på områden
som saknade nedbrytningsförmåga, det vill säga grusade
ytor som man ville hålla rena från ogräs, och där man
överdoserade kraftigt. De här produkterna användes på
det här sättet av många olika aktörer och inte bara av
jordbrukare. Även kommuner och privatpersoner använde
produkterna på bred front. 

Hur allvarligt är det att vi hittar rester av bekämpnings-
medel i grundvatten? Halterna ligger sällan över dem
som Världshälsoorganisationen WHO anger som högsta
tillåtna, och de värdena är hälsomässigt baserade. Det
är ändå allvarligt om vi hittar halter över gränsvärdet
eftersom det innebär att man inte kan använda vattnet
från den täkten. Man måste antingen byta täkt eller
investera i olika typer av rening. Undantaget är privat-
personer eller mindre täkter som inte omfattas av dricks-
vattendirektivet. 

Det går att minska läckaget
I miljömålet Giftfri miljö står det att ”Riskminskning
kan till exempel ske genom att de farliga ämnena byts ut
mot mindre farliga, att de minskar i användning eller
att de hanteras säkrare. En annan väg är att ett farligt
ämnes funktion ersätts med annan teknik som fyller
samma funktion på ett ofarligt sätt.” Många farliga pre-
parat har som sagt redan förbjudits och bättre teknik
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och utbildning har gjort att läckaget från åkrarna har
minskat betydligt (se figuren). 

I Vemmenhögsområdet i Skåne minskade halterna av
bekämpningsmedel med 90 procent under en 15-års-
period. Ändå används lika mycket bekämpningsmedel
nu som tidigare. Förut pratades det mycket om att mins-
ka de använda mängderna, men i Vemmenhög har man
visat att det går att minska det som kommer ut i miljön
mycket tack vare att man lärt sig att hantera medlen på
ett bättre sätt. Genom forskning, mätningar och infor-
mation – och sedan nya undersökningar, mätningar och
återkoppling med mera information har man kommit
väldigt långt.

Staplarna visar halten av bekämpningsmedel i vatten från Vemmenhögs-
området i Skåne maj till september åren 1992–2005. Punkterna upptill
visar hur stor mängd jordbrukarna använde av de medel som ingick i
undersökningen. Trots att lika mycket bekämpningsmedel används fort-
farande har utsläppen till vatten minskat med 90 procent. 
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Odling utan kemisk bekämpning
Men hur går det med målsättningen att ”ersätta med
annan teknik”? Går det att odla utan kemisk bekämpning?
Ja, givetvis kan man det. Vid tiden före andra världs-
kriget odlade de flesta av landets bönder utan några
sådana medel. Allt fler försöker nu också klara sig utan de
här hjälpmedlen. En lägre skörd måste dock i många
fall kompenseras av ett högre produktpris och av stat-
ligt stöd. 

Den teknik man använder sig av är många gånger den-
samma som människan använt sig av under större delen
av sin tiotusenåriga odlargärning, nämligen mekanisk
ogräsbekämpning. Förr plockade man bort ogräsen för
hand, idag harvar man fälten med dieseldrivna traktorer.
Det innebär att man för att minska miljöbelastningen av
bekämpningsmedel istället ökar utsläppen av växthus-
gaser, det vill säga man får en konflikt mellan två miljö-
mål. Man kan också använda växter som är mera mot-
ståndskraftiga mot sjukdomar och undvika att odla
samma gröda på samma ställe år efter år för att hålla nere
angreppen av skadegörare.

Är bekämpningsmedlen farliga?
Är då de kemiska bekämpningsmedlen vi använder idag
farliga? Ja, den viktigaste frågan är kanske den som är
svårast att svara på. Såvitt vi vet har de bekämpnings-
medel vi använder idag i Sverige betydligt mindre risker
för människors hälsa än tidigare preparat. Borta är ämnen
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som DDT som lagrades i näringskedjor, och borta är
en rad medel som kunde orsaka förgiftning och i värsta
fall dödsfall. De produkter som lanserats de senaste åren
har gått igenom betydligt tuffare säkerhetskontroller
än de gamla. Men inga medel är helt ofarliga, och den
största risken finns givetvis för dem som använder
bekämpningsmedlen. Vissa av de medel som fortfa-
rande används kräver ordentlig skyddsutrustning för att
inte användaren ska få i sig skadliga halter, genom
inandningsluften eller genom huden. 

När det gäller påverkan på den biologiska mångfalden
kan man utgå ifrån att även moderna bekämpnings-
medel har en sådan effekt. Det är just därför man använ-
der dem. Det här är ämnen som är tillverkade för att
ha biologisk verkan på organismer som man av olika
skäl inte vill ha på ett fält. På flera sätt kan man likna dem
vid läkemedel. Ett läkemedel tar du när du fått ett
problem, men om du inte tar rätt preparat eller tar det
i för stor dos kan du bli sjuk av medicinen. I fallet med
bekämpningsmedel gäller det att använda dem vid rätt
tidpunkt och i rätt dos, samt att se till att de stannar
kvar på åkern och snabbt bryts ner. 

Framtiden – en svår ekvation
Kommer vi att använda kemiska bekämpningsmedel 
i framtiden? Det är inte heller så lätt att veta. Forskningen
på alternativa metoder som biologisk bekämpning och
resistensförädling har hittills gått långsamt. Jordbruket 
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i Europa och i resten av världen styrs idag också mycket
av politiska beslut. Vad som är lönsamt för den enskilde
brukaren beror inte bara på hur duktig han är eller vilka
skördar han kan bärga. Hans situation bestäms ibland
mera av förhandlingar i Bryssel. 

Det finns också en rad större skeenden som drastiskt kan
förändra vår livsmedelsproduktion. En av dem är den
ökande växthuseffekten. En liten höjning av medel-
temperaturen kan få stora effekter på världens förmåga
att odla mat. Områden som idag är viktiga kornbodar
kan komma att drabbas av torka och nya skadegörare kan
på andra håll orsaka missväxt. Här i Sverige har vi till
exempel länge varit förskonade från många skadedjur
på grund av våra stränga vintrar. Samtidigt tyder mycket
på att vår användning av bensin och diesel kommer att
bli allt dyrare. För att bromsa utsläppen av koldioxid
kanske vi måste använda större åkerareal för att skörda
energi. Då ställs vi inför höga produktionskrav och nya
utmaningar när det gäller att skydda våra energiodlingar. 

Det finns en rad forskningsrapporter som visar att
samtidigt som världens befolkning växer är tillgången
på god odlingsjord begränsad. Denna brist gäller också
i högsta grad för rent vatten, vatten som behövs både
för bevattning och som dricksvatten. Den ”gröna
revolutionen” var till exempel beroende av stora vatten-
tillgångar. Hur ska vi i en nära framtid klara en mer inten-
siv produktion av mat och energigrödor och samtidigt
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hålla det livsviktiga vattnet rent från bekämpningsmedel?
Det är en svår fråga som tål att fundera över. Helt klart är
att vi forskare har en viktig uppgift att leverera bred
kunskap om hur bekämpningsmedlen fungerar i miljön,
vart de tar vägen och deras effekter.

Precis som i alla biologiska sammanhang vet vi att trots
att vår kunskap har växt lavinartat de senaste åren vet vi
långt ifrån allt. Man kanske kunde sammanfatta kun-
skapsläget med att säga att ”det är ändå mycket att vi vet
hur lite vi vet”. Sedan är det självklart väsentligt att
föra ut den kunskap och erfarenhet vi samlar på oss genom
forskning och inte minst miljöövervakning. När väl
besluten ska fattas blir det alltid en fråga om avvägning
mellan nytta och risker. 

Jenny Kreuger är agronomie doktor och föreståndare
för KompetensCentrum för Kemiska Bekämpnings-
medel (CKB) vid SLU i Uppsala. Hon forskar kring
miljöaspekter på kemiska bekämpningsmedel och
ansvarar för genomförandet av den nationella miljö-
övervakningen av pesticider i yt- och grundvatten samt
nederbörd.
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Gränsvärden för bekämpningsmedel 
– komplicerat och kontroversiellt

Hur mycket kan man tillåta att ett livsmedel innehåller
av ett visst bekämpningsmedel? Det är en komplicerad
process att räkna fram gränsvärden. Man måste veta hur
mycket människor äter av livsmedlet och hur mycket av
bekämpningsmedlet som det är riskfritt att äta. Dess-
utom tar man hänsyn till vad som är praktiskt möjligt
att åstadkomma i jordbruket. Gränsvärden ska vara
säkra, men experterna är inte alltid överens om hur
säkerheten ska garanteras. 

Bengt-Göran Ericsson, Avdelningen för
forskning och utveckling, Livsmedelsverket.
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ekämpningsmedel i mat är ett väl reglerat område.
De aktiva substanserna riskvärderas, preparaten och

deras rester i livsmedlen ska godkännas, och använd-
ningen i jordbruket kontrolleras. Ändå finns det områden
som kan diskuteras och ifrågasättas, bland annat därför
att det är en vetenskaplig process som ligger bakom
bedömningen av riskerna. Underlag uppdateras, riktlinjer
och bedömningsmodeller förändras. Det som bedömdes
som säkert idag kan vara en risk imorgon. Alla slutsatser
bygger på dagens kunskap med dess resurser och brister.
Är gränsvärden för bekämpningsmedel verkligen per
definition säkra för konsumenterna?

Att väga risk mot nytta
Bekämpningsmedelsrester kan förekomma i alla livs-
medel som behandlas med bekämpningsmedel under
odling, lagring eller transport. Behandling av foder-
grödor och djur med bekämpningsmedel innebär att
rester även kan förekomma i animalieprodukter. En del
bekämpningsmedel används så tidigt under odlingen eller
bryts ner så snabbt att man bara i undantagsfall kan
spåra rester av dem i grödan vid skörd. Andra substanser
används nära skörden eller efter skörden, och rester kan
därför finnas kvar i livsmedlen när de konsumeras.

När det gäller rester av bekämpningsmedel i frukt och
grönsaker är det viktigt att kunna väga risken mot nyttan,
eftersom frukt och grönsaker är nyttigt och något som de
flesta av oss bör äta mer av. Livsmedelsverket rekom-

B
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menderar att en vuxen äter 500 gram per dag förutom
potatis, hälften frukt och hälften grönsaker. Frukt och
grönsaker innehåller en rad vitaminer, mineraler, anti-
oxidanter, flavonoider och fibrer. Flera studier stödjer
hypotesen att frukt och grönsaker har skyddande effekt
i uppkomsten av kroniska sjukdomar och riskfaktorer
i samband med dessa. Det handlar om olika cancer-
sjukdomar, högt blodtryck, höga LDL-nivåer (det onda
kolesterolet i blodet), hjärtkärlsjukdomar och typ 2-
diabetes. Frukt och grönsaker innehåller också kol-
hydrater och bidrar till att ge kosten bra balans mellan
fett, protein och kolhydrater. 

Högsta riskfri nivå 
Målet vid framställning av bekämpningsmedel är att de
ska ha någon form av skadliga egenskaper mot det man
vill bekämpa. Därför är de även skadliga för oss männi-
skor. Resthalter av vissa bekämpningsmedel som används
mot insekter är mycket akutgiftiga, andra ger effekter bara
efter lång tids exponering. Cirka 1500 aktiva substanser
klassas som bekämpningsmedel. Drygt 600 av dessa har
idag liten eller ingen användning. Av de återstående cirka
900 används inte alla vid produktion av livsmedel. 
I Sverige är 184 kemiska preparat godkända som växt-
skyddsmedel på livsmedelsgröda; i dessa ingår 115 olika
aktiva substanser (maj 2006). 

Alla de här substanserna riskvärderas. Riskvärdering är en
del av riskanalysen, som dessutom består av riskhantering
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och riskkommunikation. Risken beror inte bara på hur
farlig substansen är, utan också på hur mycket människor
exponeras för den. Med toxicitet menas ett ämnes förmå-
ga att framkalla skadliga effekter. Toxiciteten för människa
varierar från substans till substans. För alla substanser som
godkänns måste det kunna fastställas en högsta nivå på
intaget som inte innebär någon hälsorisk.

För varje substans beräknas ett acceptabelt dagligt intag
(ADI) och för akutgiftiga substanser även en akut 
referensdos (ARfD). ADI är lika med den största mängd
av en substans som en konsument kan inta dagligen
under hela sitt liv utan hälsorisk. ARfD är lika med den
största mängd av en substans som en konsument kan
inta under en begränsad tidsperiod (upp till ett dygn)
utan hälsorisk. Cirka 60 procent av de aktiva substanser
som har utvärderats de senaste tio åren har bedömts
vara akutgiftiga och därför har det fastställts en ARfD
för dem.

Resthalter enligt god jordbrukssed
För användningen av bekämpningsmedel i jordbruket
finns begreppet GAP som står för Good Agricultural
Practice eller ”god jordbrukssed” på svenska. GAP är
den nationellt godkända säkra användningen av ett
bekämpningsmedel som ger effektiv och tillförlitlig kon-
troll av skadegörare. Användning enligt GAP ska lämna
en resthalt i livsmedlet som är den lägsta praktiskt möjli-
ga och ta hänsyn till allmänhetens och yrkesutövares
hälsa samt miljön.
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Resthalter i livsmedel bedöms med hjälp av studier som
utförs på livsmedel som har odlats enligt GAP. Med
utgångspunkt från ADI och ARfD samt information om
livsmedelskonsumtion avgörs om resthalterna är hälso-
mässigt acceptabla för olika konsumentgrupper, till
exempel vuxna och barn.

Gränsvärden med flera syften
Att fastställa gränsvärden är sedan en del av riskhanter-
ingen. Avsikten med gränsvärden är att de ska skydda
konsumenterna och möjliggöra internationell handel.
De ska också kunna användas för kontroll av att GAP har
följts. Livsmedelsverket fastställer gränsvärden för livs-
medel i samband med att bekämpningsmedel godkänns
i Sverige. Verket deltar också i arbetet med att fastställa
gemensamma gränsvärden inom EU.

Ett gränsvärde ska vara satt på en nivå som inte innebär
någon risk för konsumenterna. Gränsvärden baseras på
resthaltsstudier utförda enligt GAP och en riskvärdering.
Principen för GAP gör att gränsvärdet oftast sätts lägre
än vad som krävs av hälsoskäl. Resthalter över gränsvärdet
innebär därför inte automatiskt en hälsorisk. Undantag
är akutgiftiga substanser där marginalerna kan vara
mindre mellan gränsvärde och risken för effekter. Risk-
grupper är de som konsumerar mycket i förhållande
till sin kroppsvikt, eller de som exponeras under en
känslig tidsperiod i livet, till exempel under foster- och
utvecklingsstadier eller i samband med sjukdom. Ett
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ADI respektive ARfD ska fastställas så att de känsligaste
grupperna kan skyddas.

De mängder av bekämpningsmedel som man i praktiken
exponeras för via livsmedel motsvarar vanligen några
få procent av ADI. Detta har visats i bland annat fyra
rapporter från Livsmedelsverket under perioden
1985–2000 samt en rapport för 2001–2005. Däremot
kan resthalter av akutgiftiga ämnen ibland överskrida
ARfD, speciellt för personer som konsumerar betydligt
mer än genomsnittet. Vid cirka 30 tillfällen under de
senaste fem åren har resthalter påträffats i den svenska
kontrollen som överstiger ARfD. Den högsta påträffade
resthalten var sjutton gånger den acceptabla halten.

Allt fler prov över gränsvärdet
I Livsmedelsverkets kontroll av frukt och grönsaker
under perioden 1999–2005 påträffades resthalter över
gränsvärdet i mellan 2 och 6 procent av proverna. Trenden
verkar vara stigande över tiden. För svenskproducerat
var överskridandena 0,0–0,7 procent, för övriga EU-
länder 3,4–5,2 procent samt för länder utanför EU
2,5–11,6 procent. Överskridanden kan bero på att odla-
ren har använt mer än rekommenderat av bekämpnings-
medlet, har utfört bekämpningen vid fel tidpunkt eller
på att GAP inte överensstämmer med det underlag som
gränsvärdet fastställdes på. 

I tabellen sammanfattas resultat från kontrollperioden
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1999–2005. Där visas totala antalet prov av frukt,
grönsaker, spannmål och spannmålsprodukter, samt
antalet analyter, det vill säga aktiva substanser och meta-
boliter som går att analysera. Tabellen visar också i pro-
cent antalet analyserade prov av frukt och grönsaker som
ligger över respektive under gränsvärdet. Dessutom visas
hur stor del av proven som bedömts vara utan resthalt.
Det kan ändå finnas en resthalt men då ligger den under

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Antal prov 3438 3301 2897 2297 2352 2280 2096 Ca 1500
Antal analyter 243 239 263 263 289 290 296 Ca 300

Totalt Över gräns- 2,6 2,6 2,5 4,4 6,3 4,4 5,5 –
(%) värdet

Under gräns- 37,7 39,1 42,8 39,0 46,7 45,8 56,8 –
värdet
Utan rester 59,7 58,2 54,6 56,7 47,0 49,8 37,7 –

Från Över gräns- 0,0 0,3 0,2 0,7 0,5 0,0 0,3 –
Sverige värdet
(%) Under gräns- 9,7 11,5 15,3 15,4 15,1 14,4 32,5 –

värdet
Utan rester 90,3 88,3 84,5 83,9 84,4 85,6 67,2 –

Övriga Över gräns- 4,2 4,0 3,4 4,8 5,2 4,0 4,6 –
EU värdet
(%) Under gräns- 44,0 44,5 46,9 44,3 55,6 51,1 60,2 –

värdet
Utan rester 51,8 51,5 49,6 50,9 39,2 44,9 35,2 –

Övriga Över gräns- 2,5 3,3 3,4 6,4 11,6 6,7 8,1 –
länder värdet
(%) Under gräns- 54,9 58,3 59,7 49,4 57,9 56,4 64,5 –

värdet
Utan rester 42,6 38,4 36,9 44,2 30,5 36,9 27,3 –

Resultat från Livsmedelsverkets kontroll av frukt, grönsaker, spannmål och spannmålspro-
dukter under perioden 1999–2005. Andelen prov med halter över gränsvärdet har
ökat över tiden. Andelen prov som inte har några resthalter har däremot minskat. 
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den gräns där det går att göra analyser. En förklaring
till att antalet prov utan resthalt verkar minska är att den
analytiska bestämningsgränsen successivt har sänkts. Det
gör att resthalter som tidigare inte kunde påvisas nu
kan analyseras och bestämmas.

Olika åsikter bland experterna
Gränsvärden anses vara säkra om de är baserade på rest-
haltsstudier och internationellt överenskomna modeller
för intagsberäkning. Ändå kan man om man använder
gränsvärdet i intagsberäkningar se att ADI och ARfD
överskrids ibland. Det beror på att vi i dagens modeller
inte enbart använder gränsvärdet som underlag. Gräns-
värdet är dessutom ett beräknat värde, och beräknings-
modellerna är olika i olika länder och regioner. 

Nivån på gränsvärdet bedöms med hjälp av en statistisk
beräkning. Det fastställs över högsta halten i resthalts-
försöken. Hur pass mycket över beror på underlagets om-
fattning och spridning. Riskvärderingen baseras på fak-
tiska värden från underlaget; medianvärdet jämförs
mot ADI och den högsta resthalten mot ARfD. Teoretiskt
innebär detta att gränsvärdet är säkert. I praktiken kan
olika faktorer påverka spridningen av resthalterna så att
de avviker från dem som tagits fram i resthaltsförsöken,
till exempel på grund av klimat och miljö eller att
odlaren avviker från GAP. Det innebär att gränsvärdet
i sig inte nödvändigtvis kan betecknas som säkert. Det
som definieras som säkert är hur resthalterna fördelas
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vid användning av en känd GAP och det medianvärde
och högsta resthalt som kan kopplas till den. 

Att förklara detta för konsumenter och olika intresse-
grupper är ett problem vid riskkommunikation, speciellt
som det finns olika åsikter även bland experter. En dis-
kussion har påbörjats om hur man ska kunna fastställa
gränsvärden som ligger närmare det faktiska resthalts-
underlaget. Det skulle innebära att gränsvärdena sätts
lägre än vad som är fallet idag. Antalet överskridanden
av gränsvärden kommer då troligen att öka.

De metoder som används idag för exponeringsberäkning-
ar (deterministiska) anses av vissa ge en alltför grov över-
skattning av intaget. Det finns förslag på att börja
använda så kallade probabilistiska metoder som tar
hänsyn till bland annat individuell konsumtion och
kroppsvikt, och beräknar sannolikheten för att en risk
ska finnas. Oavsett beräkningsmetod är det ett risk-
hanteringsbeslut som måste tas om risken är acceptabel
eller inte.

Färre prov i kontrollprogrammen
Även om en påträffad resthalt ligger under gränsvärdet
och därför är acceptabel juridiskt sett så skulle den kunna
vara behandlad enligt en annan GAP än den som
utgjort grunden för gränsvärdet och därigenom vara en
del i en annan resthaltsfördelning. Medianvärdet och
framför allt den högsta resthalten kan då ligga betydligt
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närmare eller över det som är acceptabelt ur hälsosyn-
punkt. För att upptäcka detta krävs en omfattande kon-
troll. Trenden i många länder, liksom i Sverige, är att
antalet prov i kontrollprogrammen minskar. Samtidigt
har samarbetet och utbytet av information om kontroll-
program och fynd ökat inom EU.

Vid överskridanden av gränsvärden kan åtgärder vidtas
bara om gränsvärdet överskrids efter det att en mät-
osäkerhet på 50 procent har räknats bort. Det innebär
att för att stoppa ett parti med en substans vars gräns-
värde är 1 milligram per kilo så måste resthalten i partiet
vara över 2 milligram per kilo. Det här är ett problem
speciellt för akutgiftiga substanser, men det finns en
möjlighet att tillämpa ett lägre värde på mätosäkerhet
för dessa. Vid fastställandet av gränsvärden tar man inte
hänsyn till att de resthalter som hittas kommer att
justeras för mätosäkerhet innan de jämförs med gräns-
värdet, som per definition ska vara säkert för konsu-
menten. 

Små risker för konsumenterna
Även om det finns områden inom riskvärdering och
riskhantering av bekämpningsmedelsrester i livsmedel
som kan diskuteras och ifrågasättas så är riskerna för
konsumenterna idag liten. Principen att gränsvärdena
är säkra för konsumenterna stämmer i de allra flesta
fall. Vissa kan dock ifrågasättas, oftast på grund av att
ny information har tillkommit och att uppdateringen
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av gränsvärdena släpar efter. ADI och ARfD fastställs
med relativt stora marginaler till den nivå där effekter
kan förekomma. Resthalter av akutgiftiga substanser
kan dock innebära en risk, speciellt för personer som
äter relativt mycket av ett enskilt livsmedel under en
kort tidsperiod. För att minimera den risken så gäller
för frukt och grönsaker precis som för andra livsmedel
– att man ska äta varierat.

Bengt-Göran Ericsson är toxikolog och arbetar på
Livsmedelsverkets avdelning för forskning och utveck-
ling, toxikologiska enheten.
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Flamskyddsmedel – problem 
eller lösning?

Är det bättre för miljön att låta saker brinna lite oftare
än att använda flamskyddsmedel? Särskilt bromerade
flamskyddsmedel har debatterats livligt. Men det är inte
trovärdigt att onyanserat kräva förbud mot alla brome-
rade flamskyddsmedel, skriver Margaret Simonson
och Petra Andersson. Det är inte alls säkert att det är
sämre att använda flamskyddsmedel än att låta bli.
Nu finns det en LCA-modell som ska hjälpa till att
avgöra vad som är bäst för miljön. 

Petra Andersson, SP Sveriges Provnings 
och Forskningsinstitut.

Margaret Simonson, SP Sveriges Provnings
och Forskningsinstitut.
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lamskyddsmedel, och framför allt bromerade flam-
skyddsmedel, har länge varit hett omdebatterade

både i Sverige och andra länder. I medierna har det
påståtts både att flamskyddsmedel är lösningen på många
av våra brandproblem och att de är orsaken till allehanda
miljöproblem. I en del sammanhang har det även påståtts
att det vore bättre för miljön att låta saker brinna lite
oftare än att använda flamskyddsmedel. 

Det har visat sig vara svårt att reda ut begreppen eftersom
man blandar detaljer om specifika flamskyddsmedel med
svepande generaliseringar. Argumenten i diskussionen
har ofta saknat trovärdighet eftersom det har varit svårt
att kvantifiera miljöpåverkan av de olika alternativen.
I mitten på 1990-talet uppmärksammades det här pro-
blemet, och ett stort forskningsarbete drogs igång i
Sverige för att skapa en modell för att kvantifiera risker
med flamskyddsmedel och bränder. Med den modell som
nu är färdig ska det bli lättare att svara objektivt på frågan
om flamskyddsmedel är ett problem eller en lösning.

Flamskydd ger mindre skador 
Brand i sig innebär stora risker, både för miljön och
för de människor som befinner sig i en byggnad som bör-
jar brinna. Studier i USA visade redan 1988 att man kan
förlänga tiden för säker utrymning av en brinnande
byggnad med en faktor 15 genom att använda flam-
skyddat material. Flamskyddat material brinner mindre,
och det medför att en tredjedel så mycket toxiska gaser

F
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och en fjärdedel så mycket värme utvecklas. Detta beror
huvudsakligen på att det skyddade materialet är mera
svårantändligt och brinner sämre. Därmed reduceras
risken för att en liten brand utvecklas till en större brand
och orsakar omfattade skador. 

Varje år dör cirka 130 människor i bränder i Sverige. Av
dessa är merparten husbränder, där en ökning av tiden
för utrymning skulle kunna ha avgörande betydelse.
En stor del av dessa dödsfall beror på bränder i möbler.
Lagstiftningen i Europa kräver endast att möbler motstår
antändning med en cigarett. I slutet på 1980-talet intro-
ducerade man hårdare brandkrav på möbler i England,
bland annat att de skulle motstå antändning med olika
stora lågor beroende på användningen. Det här innebar
att antalet bränder i möbler minskade. I en studie av
inverkan av denna nya engelska lag konstaterade man
att minst 5 770 färre människor blev skadade i bränder
mellan 1988 och 1998 som ett direkt resultat av
lagstiftningen. 

Bränder i sig är mycket miljöpåverkande och genererar
stora mängder av organiska ämnen som polycyckliska
kolväten (PAH), dioxiner och furaner. Miljöpåverkan
av vattendrag i närheten av stora bränder har länge varit
känd, och redan i början på 1990-talet visste man att
miljöpåverkan av bränder var mångfaldig och svår att
överblicka. 
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Additiva och reaktiva flamskyddsmedel
Riskerna med flamskyddsmedel är desamma som för
andra industritillverkade främmande kemikalier: de kan
vara långlivade, bioackumulerande och toxiska. För
många kemikalier vet man inte hur toxiska de är. Framför
allt är det svårt att veta något om långtidsverkan av ett
ämne. Man har därför bestämt sig för att använda försik-
tighetsprincipen som innebär att i brist på kunskap är
det bättre att fälla än fria, det vill säga hellre förbjuda ett
ämne som misstänks vara problematiskt än tillåta dess
användning i avvaktan på data. Men ett problem i till-
lämpningen av försiktighetsprincipen på kemikalier är
att man glömmer att de flesta kemikalier (både naturliga
och industritillverkade) är toxiska i någon utsträckning.
Inverkan av kemikalien bestäms av toxiciteten och dosen
man utsätts för. 

Flamskyddsdebatten har i många fall behandlat alla flam-
skyddsmedel som ett och samma ämne. Viktigt är att
förstå att ”flamskyddsmedel” är ett samlingsbegrepp för
ett stort antal kemiskt mycket olika ämnen. Man kan
inte dra långtgående slutsatser om flamskyddsmedel
som grupp. Debatten bör vara så pass nyanserad att man
delar upp flamskyddsmedel i olika grupper efter
kemisk struktur och funktion.

Den enklaste uppdelningen av flamskyddsmedel är i
reaktiva och additiva flamskyddsmedel. Additiva flam-
skyddsmedel blandas in i plasten innan den används 
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i en färdig produkt, eller tillsätts som en efterbehandling
av till exempel tyger. Det additiva flamskyddsmedlet
är inte kemiskt bundet till produkten och kan i vissa
fall vara känsligt för att tvättas ur produkten, eller det kan
vandra ut ur produkten med tiden. Det gör att männi-
skor som använder produkten exponeras för flamskydds-
medlet. Reaktiva flamskyddsmedel däremot är
kemiskt bundna till det material de ska skydda och kan
därför inte försvinna ur det flamskyddade materialet
med tiden. Forskningen och diskussionen har därför
fokuserat mer på de additiva medlen än på de reaktiva. 

Exempel på reaktiva flamskyddsmedel som man idag
inte tror skapar några större miljöproblem är TBBP-A
som är det bromerade flamskyddsmedlet som används
i kretskort. Exempel på additiva flamskyddsmedel som
har varit starkt omdebatterade är polybromerade difenyl-
etrar, så kallade PBDE, en familj bromerade flam-
skyddsmedel som används i allt från möbler till
elektronik. 

Onyanserat krav på förbud
I PBDE ingår huvudsakligen tre kommersiella produk-
ter: penta-BDE (difenyleter med fem bromatomer),
okta-BDE (åtta bromatomer) och deka-BDE (tio bro-
matomer). Av dessa tre produkter är deka-BDE den
marknadsdominerande. En riskutvärdering av penta-
BDE och okta-BDE inom EU har lett till riskbegränsan-
de åtgärder, och ett generellt förbud mot användning
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av dessa produkter i Europa infördes i juli 2006. En
riskbedömning av deka-BDE däremot visade att det
inte fanns någon uppenbar anledning till några risk-
begränsande åtgärder. Deka-BDE är en fullt bromerad
förening, medan penta- och okta-BDE är bara delvis
bromerade. Skillnaden i riskvärderingen baserar sig på
att deka-BDE inte visar sig vara bioackumulerbar medan
de andra visar sådana egenskaper. Ett problem med deka-
BDE som man idag inte lyckas förklara är att den före-
kommer i naturen utan att källan och utsläppsvägen är
klar. Det räcker inte att deka-BDE förekommer i vanliga
produkter för att förklara dess spridning. Det finns till
exempel ingen självklar anledning till att den ska finnas
i reningsverk när den används för flamskydd av plast.
Det bestämdes därför inom EU att mätningar av deka-
BDE i naturen ska fortsätta de närmaste tio åren för att
försäkra oss om att nivåerna sjunker innan ett slutgiltigt
beslut fattas om eventuella riskbegränsande åtgärder.

Bromerade flamskyddsmedel är de flamskyddsmedel
som har debatterats mest, och krav har rests i Sverige på
ett generellt förbud mot bromerade flamskyddsmedel.
Men det här kravet är alldeles för onyanserat, och det
visar också EU:s riskutvärderingar. Det är viktigt att
man skiljer mellan de olika flamskyddsmedlen som finns
på marknaden. Det finns ett 70-tal olika kommersiella
bromerade flamskyddsmedel som representerar ett 20-tal
kemiska grupper och PBDE-flamskyddsmedlen är bara
en grupp av flera. Arbete pågår med att undersöka även
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andra typer av bromerade flamskyddsmedel som
HBCDD och TBBP-A. Det finns god anledning att
undersöka varje ämne för sig och avgöra om det är möj-
ligt att använda ämnet på ett säkert sätt eller om det
finns fog för förbud. Figur 1 visar marknadsfördelningen
1998 både ämnesmässigt och ekonomiskt. De viktigaste
grupperna av flamskyddsmedel som finns på marknaden
är klorerade, bromerade, fosforbaserade samt diverse
oorganiska.

Modell för LCA med brand som alternativ slutfas
Flertalet av de bromerade flamskyddsmedlen har mycket
olika kemisk struktur, och därmed förväntas de ha helt
olika toxicitet och ekotoxicitet. Man kan därför inte dra
samtliga ämnen över en kam. En sådan hållning är inte
trovärdig. Ändå har detta varit den ”politiskt korrekta”
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Figur 1. Fördelning av flamskyddsmedel på marknaden 1998. Bilden till
vänster visar viktsprocent av en totalvikt på 1,14 miljoner ton. Bilden till
höger visar ekonomisk fördelning av en totalmarknad värd 2,1 miljarder
dollar. 
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hållningen i Sverige under större delen av 1990-talet.
Men då saknades det en metod för att kvantitativt vär-
dera miljöpåverkan av flamskyddsmedel.

Utvecklingen av en sådan metod drogs igång 1995 av
SP Sveriges Provnings och Forskningsinstituts avdelning
för Brandteknik tillsammans med IVL Sveriges Miljö-
forskningsinstitut. Det resulterade i en modell för livs-
cykelanalys (LCA) som bygger på att man inkluderar inte
bara miljöpåverkan av en produkt som inte råkar ut för
någon olycka, utan även miljöpåverkan av en produkt
som rent statistiskt ingår i ett visst antal bränder. Modellen
kallas Fire-LCA och väger in både miljöpåverkan av en
brand och miljöpåverkan av produkten i sig, inklusive
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Figur 2. Schematisk bild av modellen Fire-LCA. 
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flamskyddsmedel (figur 2). Modellen är i huvudsak en
traditionell LCA som följer en produkt från ”vaggan till
graven”, det vill säga från utvinning av råvaror till pro-
duktion, distribution, användning, återvinning och
kvittblivning. Skillnaden är att man lägger till branden
som en alternativ slutfas från användningsfasen.

Modellen Fire-LCA har tillämpats på tre fall: teve-
apparater, installationskablar och soffor. Dessa fall har
valts därför att de motsvarar över 90 procent av flam-
skyddsmedelsanvändningen i samhället, det vill säga
elektronik, eldistribution och stoppade möbler. De tre
fallstudierna visar klart att vad som är bäst ur miljösyn-
punkt inte kan bestämmas utan att man även tar hänsyn
till flamskyddsmedlets funktion, det vill säga man måste
även väga in miljöpåverkan av bränder. I ett modernt
samhälle där vi är tvungna att väga olika risker emot
varandra kan vi inte längre enbart hänvisa till att brand-
skydd räddar liv utan måste titta på andra potentiellt
negativa effekter av brandskyddet, som till exempel
miljöpåverkan. 

Inget entydigt svar
Det går inte att ge ett entydigt svar på om flamskydds-
medel är ett problem eller en lösning. Man måste titta
på varje flamskyddsmedel och tillämpning för sig. För
varje flamskyddsmedel måste man titta på ämnets toxici-
tet, livslängd och ackumulation i levande organismer.
Man måste även ta med i beräkningen i vilken utsträck-
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ning ämnet kan hamna i naturen under produktionen,
när produkten används samt när den hamnar på åter-
vinningscentralen. 

Mot detta måste man då väga den nytta flamskydds-
medlen gör, det vill säga att de förhindrar och begränsar
ett antal bränder varje år och därigenom minskar ut-
släppen från bränder. I många fall visar sig då flam-
skyddsmedel vara en lösning, som användning av deka-
BDE i teveapparater och TBBP-A i kretskort. I några
fall kan de vara ett problem, som användning av
penta-BDE i möbler.

Margaret Simonson är filosofie doktor och arbetar på
Avdelningen för brandteknik på SP Sveriges Provnings
och Forskningsinstitut.

Petra Andersson är teknologie doktor och arbetar på
Avdelningen för brandteknik på SP Sveriges Provnings
och Forskningsinstitut.
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Bromerade flamskyddsmedel 
skadar nyfödda hjärnor

Både PCB och bromerade flamskyddsmedel kan
påverka hjärnans utveckling under en kritisk fas hos
nyfödda däggdjur. Ämnena försämrar minne och inlär-
ning och ger hyperaktivitet. Det har man sett i mus-
försök för båda typerna av kemikalier och för PCB 
i studier på människor. Dessutom kan de två ämnes-
grupperna samverka med varandra och förvärra 
skadan. Vissa flamskyddsmedel kan bli framtidens
stora miljö- och hälsoproblem, skriver Per Eriksson
och Henrik Viberg. 

Henrik Viberg, Evolutionsbiologiskt 
centrum, Uppsala universitet.

Per Eriksson, Evolutionsbiologiskt 
centrum, Uppsala universitet. 
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vår moderna miljö utsätts vi ständigt för nya kemi-
kalier som kan bli framtida miljögifter och miljö-

problem. På senare tid har intresset fokuserats på hur
kemikalier kan påverka utvecklingen av nervsystemet
under fosterstadiet och de första barnaåren. Detta har sitt
ursprung i att förekomsten ökar av utvecklingsstörning-
ar, ADHD och autism. Vi har också en ökning av sjuk-
domar som påverkar inlärnings- och minnesfunktioner,
till exempel Alzheimers. 

Kritiska faser under utvecklingen
En individs kognitiva utveckling och beteende påverkas
av flera faktorer. De viktigaste är den komplexa sam-
verkan mellan genetiska faktorer, miljöfaktorer och
sociala faktorer. Det är därför viktigt att identifiera
kritiska faser under utvecklingen då kemikalier kan
vara skadliga. 

Utvecklingstoxikologi är en relativt ny vetenskap. Det
är läran om hur giftiga ämnen påverkar en individs
utveckling. Graviditetsperioden delas in i två perioder: den
embryonala perioden och fosterperioden. Hos människan
utgör den embryonala perioden de 20 första procenten
av hela graviditeten och fosterperioden 80 procent. Hos
laboratoriedjur, som möss och råttor, är förhållandet det
omvända; den embryonala perioden utgör 80 procent av
graviditeten och fosterperioden 20 procent. Exponering
för kemikalier under den embryonala perioden kan leda
till missbildningar var som helst i kroppen, och expo-

I
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nering för toxiska ämnen under fosterstadiet och ny-
föddhetsperioden kan ge upphov till störningar i centrala
nervsystemet och efterföljande beteendeförändringar. 

Nyföddhetsperioden karaktäriseras hos många dägg-
djursarter av snabb tillväxt och utveckling av den out-
vecklade hjärnan. Det är en period när det sker en rad
fundamentala förändringar. Under den här perioden
utvecklas flera av hjärnans signalsubstanssystem, och dägg-
djurens hjärna kan börja bearbeta ny information från de
olika sinnena och omsätta detta till ett adekvat beteende.
Hos människan börjar den snabba tillväxten av hjärnan
under den sista tredjedelen av graviditeten och fortsätter
under de två första levnadsåren, medan den hos möss
och råttor sker efter födseln och sträcker sig över de
första 3–4 veckorna.

Att gifter kan påverka utvecklingen av nervsystemet
kring födseln hos människor har påvisats genom bland
annat skadliga effekter av bly hos barn, metylkvicksilver-
förgiftning och genom missbruk under graviditeten.
Det mänskliga fostret kan bli indirekt exponerat under
graviditeten via mammans intag av toxiska ämnen, och
under nyföddhetsperioden kan barnet påverkas av
toxiska ämnen genom modersmjölken och genom
direktexponering. 

Hos nyfödda möss har vi i vår forskning identifierat en
avgränsad kritisk period under den snabba utvecklings-
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och tillväxtperiod då hjärnan är mycket känslig för
låga doser av toxiska substanser. Vi har sett att toxiska
föreningar kan framkalla permanenta skador i hjärn-
funktionen när de finns närvarande under en begränsad
fas av denna utvecklingsperiod.

PCB ger hyperaktivitet
Polyklorerade bifenyler (PCB) är fortfarande mycket
omdiskuterade när det gäller inverkan på barns kogni-
tiva utveckling, trots att de numera är förbjudna i hela
världen. Flera stora epidemiologiska studier visar att tidig
exponering för PCB påverkar nervsystemets utveckling
negativt. Exempelvis visar olika studier på människa att
exponering för PCB under hjärnans utveckling under
foster- och nyföddhetsperioden kan orsaka försening av
den motoriska och kognitiva utvecklingen samt påverka
IQ negativt. Hos försöksdjur har man sett att PCB kan
förändra beteendet, till exempel ge försämrad inlärning
och hyperaktivitet. 

I våra försök har vi också sett att PCB ger hyperaktivitet
och inlärnings- och minnesstörningar när ämnet ges till
nyfödda möss under den kritiska hjärnutvecklings-
fasen under nyföddhetsperioden (figur 1). Figuren visar
spontanbeteendet hos 4 månader gamla vuxna möss som
har exponerats för en enda dos PCB under nyfödd-
hetsperioden. Spontanbeteendet mäter djurens förmåga
att bearbeta intryck från en ny miljö som de placeras
i. Kontrolldjuren har mycket hög aktivitet i början då
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de söker av den nya miljön, men mot slutet av den en
timme långa observationsperioden har de mycket låg
aktivitet. Det innebär att djuren har förmåga att bearbeta
de nya intrycken på ett adekvat sätt och därmed uppvisa
normal anpassning till miljön. De möss som under ny-
föddhetsperioden fick en dos av PCB har inte denna
normala anpassning, utan har förhöjd aktivitet i slutet av
observationsperioden, det vill säga ett hyperaktivt bete-
ende. Effekterna hänger ihop med dosens storlek. Ju mer
PCB som finns närvarande under den kritiska hjärn-
utvecklingsfasen, desto allvarligare blir beteendestör-
ningen.

Figur 1 visar spontanbeteendet hos 4 månader gamla vuxna möss som
har exponerats för en enda låg dos PCB under den del av nyföddhets-
perioden som är kritisk för hjärnans utveckling. 
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PBDE har liknande effekter som PCB
Bromerade flamskyddsmedel är en grupp kemikalier
som på senare tid har kommit att förorena den globala
miljön. Till flamskyddsmedlen hör polybromerade
difenyletrar (PBDE) som används i plaster, elektroniska
kretskort, datorer, byggnadsmaterial och syntetiska
textilier. I Europa är det förbjudet att använda låg- och
mellanbromerade BDE, däremot inte deka-BDE med
tio bromatomer i molekylen. 

Både i Sverige och globalt är PBDE vitt spridda, och man
har sett en kontinuerlig ökning av halterna i miljön de
senaste årtiondena. Även människans modersmjölk
innehåller PBDE, och också här har man sett en kon-
tinuerlig ökning. PBDE tillhör gruppen persistenta
organiska föreningar (POP), dit miljögifterna PCB och
DDT också räknas. En individ kan exponeras för PBDE
och andra POP under hela sin livstid: indirekt under
embryonal- och fosterperioden, sedan direkt och indirekt
under nyföddhetsperioden.

I våra studier om effekter av PBDE på nervsystemets
utveckling hos råttor och möss ser vi att flera olika PBDE
kan vara toxiska. Det gäller PBDE med olika bromer-
ingsgrad, allt från fyra bromatomer upp till tio bro-
matomer (deka-BDE). Om PBDE eller deras nedbryt-
ningsprodukter är närvarande i hjärnan under den kri-
tiska fasen i nyföddhetsperioden leder det till beteende-
störningar. Exponering för PBDE under den korta
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kritiska perioden av hjärnutveckling leder till permanent
förändrat spontanbeteende och försämrad anpassning
till nya miljöer samt hyperaktivitet hos den vuxna musen
(figur 2). Ju mer PBDE som finns närvarande under den
kritiska hjärnutvecklingsfasen, desto allvarligare blir
beteendestörningen.

Våra studier visar att toxiska effekter på nervsystemet
av PBDE kan framkallas hos råttor, möss av båda
könen och hos möss av olika stammar. Dessa skador
kan förvärras med åldern. Dessutom uppkommer
störningar i inlärnings- och minnesförmågan hos den

Figur 2 visar samma sak som figur 1 fast med exponering av PBDE istället.
Doserna av PCB och PBDE var lika stora om man räknar i antal molekyler,
det vill säga 0,51 mg PCB motsvarar 0,9 mg PBDE i molekyler räknat.
Den PCB-molekyl som användes innehåller sex kloratomer och PBDE-
molekylen sex bromatomer.
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vuxna individen samt förändringar i det signalsub-
stanssystem som är kopplat till beteende, minne och
inlärning. 

Samverkanseffekter 
Frågan är om olika kemikalier kan samverka och ge
upphov till förstärkta nerv- och beteendestörningar.
Epidemiologiska undersökningar visar att barns neuro-
logiska utveckling på Färöarna är försämrad, medan
barns utveckling på Seychellerna inte är det. Hos båda
grupperna förekommer exponering för metylkvicksilver,
men på Färöarna exponeras barnen även för PCB. Idag
pågår forskning för att utreda om PCB och metyl-
kvicksilver kan samverka vid uppkomsten av utvecklings-
neurologiska störningar. Redan nu pekar rön från
internationella vetenskapliga möten på att när både
metylkvicksilver och PCB finns närvarande under den
kritiska hjärnutvecklingsfasen så förstärks de toxiska
effekterna på nervsystemets utveckling. 

Vi ser idag att nya kemikalier som PBDE (bland annat
deka-BDE) och polyfluorerade kemikalier (PFC) finns i
högre koncentration hos den yngre generationen än
hos mors och mormors generation. Det innebär att barnet
förutom via modermjölken också exponeras direkt för
dessa kemikalier. När det gäller flamskyddsmedlen av
typen PBDE har vi visat att de själva kan framkalla
utvecklingsstörningar på nervsystemet och att dessa
effekter är likartade de som orsakas av PCB. Det gör
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att PBDE inte enbart är intressanta som enskilda
kemikalier utan också för sina möjliga samverkans-
effekter med PCB. 

Ta hänsyn till hjärnans kritiska fas!
Samverkan mellan PCB och PBDE kan få stor betydelse
eftersom det är känt från epidemiologiska studier att PCB
kan påverka hjärnutvecklingen hos barn, och våra studier
visar att PBDE och PCB är ungefär lika potenta att fram-
kalla effekter på nervsystemet under den kritiska hjärn-
utvecklingsfasen.

Om vi inte tar hänsyn till kemikaliers skadliga effekter
under kritiska utvecklingsfaser, och kanske framför allt
den känsliga hjärnutvecklingsfasen kring nyföddhets-
perioden, så kan vi inte göra korrekta riskbedömningar
av kemikalier och miljögifter som vi exponeras för. Det
innebär att vi kan invaggas i en falsk förhoppning att nya
kemikalier inte är skadliga för oss. Sanningen inser vi
först när epidemiologiska studier långt senare ger oss
svaret hur det blev i verkligheten. 

Per Eriksson är professor i ekotoxikologi vid Institutionen
för fysiologi och utvecklingsbiologi på Uppsala uni-
versitet. Han har arbetat över tjugo år med forskning
inom utvecklingstoxikologi.

Henrik Viberg är forskare vid samma institution som

Formas_giftfri_bok_0828  06-08-30  09.59  Sida 197



198

Regeringsbeslut
I augusti 2006 beslutade den svenska regeringen att gå
före EU och förbjuda användningen av flamskydds-
medlet deka-BDE. Förbudet gäller nya varor som till
exempel textilier, möbelstoppning och kablar. Man
hänvisar till studier som tyder på att ämnet kan störa
hjärnans utveckling och att det kan brytas ner till
andra farligare ämnen. 

Per Eriksson. Han disputerade 2004 på en avhandling
om utvecklingsneurotoxikologiska effekter av bromerade
flamskyddsmedel.
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Blir fiskarna sjuka av 
våra mediciner?

Att fiskar kan bli sexuellt förvirrade av P-piller vet fors-
karna en hel del om. Däremot vet vi alldeles för lite om
andra läkemedels miljöeffekter, skriver Lars Förlin och
Joakim Larsson. Många läkemedel bryts ner långsamt
– till och med så långsamt att de börjar dyka upp i
dricksvatten på vissa håll. Läkemedlens miljöeffekter
testas inte alls på samma noggranna sätt som
bekämpningsmedel, trots att vi i Sverige använder
lika mycket av båda. Nu måste samhället ta ansvar
för forskning och åtgärder. 

Joakim Larsson, Institutionen för neuro-
vetenskap och fysiologi, Sahlgrenska

Akademin vid Göteborgs universitet. 

Lars Förlin, Institutionen för zoologi/
zoofysiologi, Göteborgs universitet.
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äkemedel i miljön uppmärksammas mycket nume-
ra, men våra kunskaper om spridning och effekter

av läkemedel i miljön är fortfarande bristfällig. Vi använ-
der cirka 900 aktiva läkemedelssubstanser i Sverige.
Minst ett hundratal av dessa ämnen hittas i miljön,
främst i vattendrag nära bebyggelse. 

Man har även hittat låga halter av läkemedelsrester 
i dricksvatten på vissa håll, bland annat i en tysk studie
och i Stockholm. Men de mängder man kan få i sig med
dricksvatten ligger mycket långt under de nivåer som
skulle kunna innebära hälsorisker. All kunskap vi har
i dag talar för att dricksvattnet är helt ofarligt, även om
man naturligtvis kan tycka att det är otrevligt att vattnet
inte är helt rent. Men att läkemedel finns i dricksvatten
visar att många av dessa ämnen kan motstå nedbrytning
ganska länge. De transporteras hela vägen från patienter,
via reningsverk, sjöar och åar – och åter till konsumenten
via vattentäkter och vattenverk.

Ett sannolikt mycket större problem än läkemedel i
dricksvatten är att läkemedlen finns ute i våra vatten-
drag. Fiskar och andra djur som lever där ”andas” vatten.
Det gör att de kan få i sig ganska stora mängder läke-
medel jämfört med oss som bara dricker ett par liter om
dagen. Det här kapitlet ska därför handla om hur de
läkemedel vi använder kan påverka organismer i miljön.

L
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Reningsverken klarar inte allt
Läkemedel är ofta gjorda för att vara någorlunda kemiskt
stabila så att de inte bryts ner för snabbt i kroppen.
Det gör att många läkemedel fortfarande är biologiskt
aktiva när de utsöndras från kroppen i urin eller avföring.
Efter utsöndringen från kroppen hamnar läkemedels-
resterna i våra reningsverk. Vissa bryts ner och försvinner.
Andra förblir mer eller mindre opåverkade. Dessa
hamnar slutligen i slammet eller sköljs ut i närmaste
vattendrag. 

Det är via reningsverken som läkemedlen når miljön,
främst då vattenmiljön. Även via slammet kan läkemedels-
rester hamna i naturen, till exempel om slammet används
som jordförbättring i parker eller på åkermark. Renings-
verken klarar alltså inte av att bryta ner alla läkemedel
under reningsprocessen. Det främsta skälet är att de helt
enkelt inte är designade för att göra det. Men det pågår
sedan några år studier för att förbättra verkens renings-
effektivitet, särskilt i England men även i Sverige. Att
förändra reningsprocesser kan vara kostsamt, men det kan
ha konsekvenser för miljön om viktiga förbättringar
inte införs. Det är därför viktigt att snabbt få fram ett bra
underlag att ta beslut ifrån. 

Riskbedömning med stora brister
Den totala mängden läkemedel som används i Sverige
är ungefär lika stor som mängden bekämpningsmedel
räknat i kilo. Båda grupperna utgörs av biologiskt aktiva
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ämnen, men för att få saluföra ett läkemedel krävs inte
samma noggranna testning för att ta reda på spridning
och effekter i miljön som för bekämpningsmedel. Det
gör att läkemedel under många år ganska okontrollerat
har kunnat spridas till miljön främst via reningsverken. 

Nu utarbetas det inom EU gemensamma regler för
miljöriskbedömning av nya läkemedel. De nya reglerna
är klart bättre jämfört med tidigare, men har fortfarande
stora brister. Ett exempel är att när man beräknar hur
stora mängder av ett läkemedel som hamnar i miljön så
räknar man på en produkt i taget. Detta oavsett om det
finns hundra olika produkter som innehåller samma sub-
stans och som naturligtvis alla bidrar till att öka koncent-
rationerna i miljön! En annan brist är att bedömningen
inte utnyttjar den kunskap vi har om hur varje enskilt
läkemedel fungerar. Här tror vi det finns stort utrymme
för förbättringar.

Okända effekter av flertalet läkemedel
Många av de läkemedel vi använder för att kurera oss
själva eller våra husdjur hamnar alltså förr eller senare
i miljön. Vi vet att de kan finnas i våra vattendrag nära
bebyggelse i nanogram (miljarddels gram) till tiotals
mikrogram per liter. För de allra flesta läkemedel vet
vi inte om detta är ofarliga nivåer. Läkemedel är till-
verkade för att vara biologiskt aktiva, ofta vid låga
koncentrationer. Många kan också koncentreras i vatten-
levande organismer och de kan ofta motstå nedbrytning.
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Det är dessa egenskaper som gör att det är mycket
otillfredsställande att effekterna i miljön i allt väsentligt
är okända. 

För det absoluta flertalet läkemedel har man ännu inte
kunnat genomföra tillförlitliga miljöriskbedömningar,
mycket beroende på att det saknas relevanta data för
exponering och effekter. Det pågår mycket forskning
för att få fram mer information. Särskilt angelägna läke-
medel är sådana som används i stora mängder eller som
ofta hittas i miljön. Det gäller till exempel läkemedel
mot hjärtkärlsjukdomar, som betablockerare och blod-
fettssänkare. Betablockerarna sänker blodtrycket och
blodfettssänkare som statiner och fibrater sänker blod-
fetterna hos människan, men hos andra organismer kan
de ha helt andra effekter. 

Vissa läkemedel som används vid sjukdomar i nerv-
systemet ökar också kraftigt i miljön. Det gäller bland
annat så kallade SSRI-läkemedel som används vid depres-
sioner. Hur dessa ämnen påverkar andra organismer än
människan är till stor del okänt. Det har visats att
läkemedel som lindrar smärta och värk hos människan
påverkar miljön. Ett talande exempel är det antiin-
flammatoriska läkemedlet diklofenak. Det finns
mycket starka bevis för att det här läkemedlet är orsak
till att flera gamarter i Indien och Pakistan är nära
utrotning. Diklofenak används i uppfödning av kreatur,
och gamarna får i sig ämnet när de äter kasserade kadaver
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från uppfödarna. Fåglarnas njurar skadas av diklofenak
och de dör på kort tid. Det finns laboratoriestudier som
antyder att diklofenak även kan påverka fiskar vid
koncentrationer som förekommer i miljön, men här
krävs det fler studier. 

P-piller påverkar fiskar
Men det finns en läkemedelssubstans som har fått mycket
uppmärksamhet och som vi vet mycket om idag, näm-
ligen etinylöstradiol. Etinylöstradiol är ett syntetiskt
östrogen. Det används som ett potent kvinnligt köns-
hormon i många preventivmedel. Östrogener i avlopps-
vattnet från kommunala reningsverk kan ge en rad effek-
ter på vattenlevande organismer. En av de mest allvarliga
konsekvenserna är könsbyte. Studier på mört och andra
fiskarter fångade utanför reningsverk visar på störningar
av könskörtelns utveckling, med intersex (både testikel-
och äggstocksvävnad i samma fisk) och nedsatt frukt-
barhet som allvarliga symtom.

Hur upptäckte man att etinylöstradiol som finns i många
preventivmedel har negativa effekter i miljön? Det bör-
jade med att forskare på 1990-talet hittade dubbelkönade
mörtar vid reningsverk i England. Forskarna visste redan
att behandling av fiskar med östrogener kan ge tvåkönig-
het. Därför blev observationen utanför reningsverken
starten på omfattande forskning där man studerar
hormoner och ämnen med egenskaper som gör att de
imiterar hormoner. Sådana kemikalier kallas hormon-
störande ämnen. 
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Forskarna fokuserar särskilt på östrogener. Det är relativt
enkelt att mäta östrogenpåverkan hos fisk eftersom östro-
gen reglerar produktionen av ett flertal proteiner som
är lätta att mäta. Ett sådant protein är guleproteinet
vitellogenin. Det produceras normalt i levern hos köns-
mogna honfiskar under påverkan av kroppseget östro-
gen. Vitellogeninet transporteras i blodet till äggen där
det tas upp och bildar gulan i ägget. Hanfiskar eller unga
fiskar producerar inget vitellogenin, men om de expo-
neras för östrogena ämnen börjar levern producera
vitellogenin som man sedan kan mäta i blodet. Mätning
av vitellogenin i blodet hos hanfiskar används därför
för att påvisa östrogenpåverkan.

Sexuellt förvirrade fiskar. Fiskar kan utveckla drag som normalt tillskrivs det
motsatta könet om de utsätts för könshormoner i vattnet. (Efter en bildidé
av Bethanie Carney Almroth)
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Syntetiskt östrogen mer motståndskraftigt
I början hade forskarna dåliga kunskaper om vilka
östrogena ämnen som fanns utanför reningsverken. Man
misstänkte olika industrikemikalier, läkemedel, natur-
liga hormoner och olika hushållskemikalier. Så små-
ningom när man lyckats mäta olika östrogener och andra
kemikalier med östrogen verkan visade det sig att fram-
för allt etinylöstradiol och naturliga östrogener stod för
den östrogena effekten hos fiskarna. Vi kom till samma
slutsats när vi i parallella svenska studier studerade
effekten på fisk, mätte östrogena ämnen i avloppsvatten
och följde upptaget i fisken. Den här bedömningen
har också senare fått stöd i många studier från flera
olika länder.

Man har också konstaterat att östrogena ämnen, bland
annat etinylöstradiol, effektivt tas upp i fisken. Det sker
en kraftig koncentrering i fisken, det vill säga halterna
av östrogenerna är mycket högre i fisken än i det om-
givande vattnet. Denna koncentrering är en förutsättning
för att den östrogena verkan ska uppstå. Från människo-
kroppen utsöndras östrogenet som ganska inaktiva och
vattenlösliga så kallade konjugat som de bildar till-
sammans med en annan molekyl som är vattenlöslig.
Trots det finns östrogen i avloppsvatten framför allt 
i sin ursprungliga form, det vill säga i den biologiskt
aktiva och mer fettlösliga formen, den form som kan tas
upp och koncentreras i organismer. I reningsverken finns
det gott om bakterier. Bakterierna löser upp konjugaten
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och omvandlar östrogenet till den aktiva formen. 

Syntetiskt etinylöstradiol är mer motståndskraftigt mot
nedbrytning i reningsverket och miljön än vad naturligt
östrogen är. Man har funnit att etinylöstradiol kan vara
mer än tio gånger mer motståndskraftigt än naturligt
östradiol. Från Tyskland har man dessutom rapporterat
att etinylöstradiol förekommer i dricksvatten i tillräck-
ligt höga halter för att påverka fiskar. Men inget är känt
som tyder på att så små koncentrationer som något
nanogram per liter kan ge effekter på djur eller människor
som dricker vattnet. 

Riskbedömning med målmolekyler
Miljöriskbedömningen för läkemedel följer idag ungefär
samma principer som vid bedömningen av andra
industrikemikalier. Men läkemedel skiljer sig från
industrikemikalier på flera punkter. En viktig skillnad
är att alla läkemedel är biologiskt aktiva. De är konstru-
erade och utvalda för att påverka fysiologiska förlopp,
och vi vet en hel del om deras potens, verkan och ibland
biverkan genom den omfattande medicinska forskning
som sker innan ett läkemedel godkänns. Om vi i fram-
tiden tar hänsyn till denna kunskap finns det goda
möjligheter att snart veta mycket mer om läkemedels
effekter i miljön. 

Det finns ett mycket tilltalande arbetssätt som utnyttjar
den kunskap som finns om läkemedlen. Det bygger på att
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de målmolekyler (enzymer och receptorer) som läkemedel
verkar på i många fall har bevarats under evolutionens
gång. Det innebär att samma eller mycket liknande
enzym- och receptorsystem finns hos många andra arter
förutom människan. Genom att utnyttja denna kunskap
kan man göra antaganden om möjliga effekter, bedöma
vid vilka koncentrationer det är sannolikt att läkemedlen
har effekter, och göra mer riktade miljöriskbedömningar.
Men man ska vara medveten om att även om samma
eller liknande receptorer finns i andra arter så kan de
styra helt andra fysiologiska förlopp. Ett exempel är
betablockare som påverkar hjärtfrekvensen. I vatten
sker denna påverkan hos fisk först vid koncentrationer
som är mycket högre än vad som krävs för att påverka
fiskarnas fortplantning. 

Människans enzymer och receptorsystem liknar mer
systemen hos andra ryggradsdjur, som till exempel fiskar,
än systemen hos mer avlägsna släktingar som kräftdjur
och alger. Även om läkemedel kan ha mycket specifika
biokemiska mekanismer hos ryggradsdjur kan de i vissa
fall också vara toxiska för andra organismer. Men för de
läkemedel där vi redan i dag vet eller starkt misstänker
att det kan finnas miljöpåverkan (betablockerare, diklo-
fenak, fibrater och östrogener) så är fiskar mycket
känsligare än till exempel kräftdjur och alger. 

Samhället måste ta ansvar
Nuvarande regelverk för miljöriskbedömning av läke-
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medel inom EU håller på att skärpas som ett resultat
av påvisade och misstänkta effekter av vissa läkemedel,
samtidigt som kunskapen om läkemedels effekter 
i miljön är otillfredsställande och ihålig. Såväl myndig-
heter som industri och universitetsforskare är engagerade
idag. Även med ett förbättrat regelverk kring godkännan-
det av produkter måste det till data om förekomst och
effekter i miljön av alla de läkemedel som redan finns ute
på marknaden och inte omfattas av regelverket. 

Man kan diskutera vem som ska betala och utföra denna
forskning. En möjlig princip är att den som förorenar
(industrin) betalar, men det finns i dag inga möjligheter
att kräva detta. All delaktighet från läkemedelsindustrin
sker därför på helt frivillig basis i nuläget, till exempel
miljömärkning i FASS. För att tillfredsställande forsk-
ning och eventuella åtgärder ska komma till stånd inom
rimlig tid är vi övertygade om att samhället i övrigt
måste ta stort ansvar.

Lars Förlin är professor och ekotoxikolog. Han forskar
på fiskar och miljögifter. Forskningen är särskilt inriktad
på att undersöka och bedöma om våra fiskar påverkas
när olika kemikalier som vi använder i samhället hamnar
i naturen.

Joakim Larsson är filosofie doktor i zoologisk fysiologi
och leder en forskargrupp på Sahlgrenska Akademin 
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i Göteborg. Han studerar hur könshormoner fungerar
i olika djur, från fiskar till människor. Han undersöker
också hur hormonstörande ämnen och läkemedel som
kommer ut med vårt avloppsvatten kan påverka fiskar.
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Fläckfritt och regnsäkert 
– till vilket pris?

Vi omges i vår vardag av polyfluorerade kolväten (PFC)
i bland annat kläder och kokkärl. Det är kemikalier
som har tillverkats sedan 1950-talet, men som nu dyker
upp som nya hot. Flera av ämnena hittas i höga halter
i människor och djur, även i arktiska områden. Varför
tog det så lång tid att upptäcka problemet med PFC?
Beror det på att forskarna helst undersöker det de
redan känner till? Eller är det samhällets fel? Kanske
saknas den politiska viljan att lösa kemikalieproble-
matiken – även i Sverige? Eller är frågan för svår?
undrar Åke Bergman. 

Åke Bergman, Institutionen för miljökemi,
Stockholms universitet.
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PFC. Tillverkningen i tredje världen är okänd. Som
jämförelse kan nämnas att PCB och DDT producerades
i storleksordningen 40 000 ton per år och dekabrom-
difenyleter (ett bromerat flamskyddsmedel) har en årlig
produktion på nästan 60 000 ton. Med tanke på miljö-
målet Giftfri miljö är det beklagligt att det inte finns
volymsuppgifter att tillgå för världsproduktionen av
olika kemikalier. Det är idag inte ens möjligt att få fram
uppgifter om den årliga världsproduktionen av DDT.
Alltså, långt mindre chans att få några exakta uppgifter
vad gäller PFC-volymer.

Svårt att kontrollera alla olika PFC
Däremot finns det åtminstone i huvudsak uppgifter om
vilka de kemiska föreningar är som ingår i gruppen
PFC. PFC kallas ibland perfluoroktansulfonat (full-
fluorerade) ämnen därför att alla väteatomer i kolked-
jorna har bytts ut mot fluoratomer. Ett par av de van-
ligaste visas med sina kemiska strukturer i figur 1. Den
mest omtalade PFC-föreningen är perfluoroktan
(PFOS) som har 17 fluoratomer i sin struktur. Men
PFOS är bara en kemikalie i av en lång rad möjliga
fullfluorerade sulfonater med olika långa kolkedjor
och med eller utan förgreningar. 

Det finns PFC som är både flyktiga (med låg kokpunkt)
och vars kemiska struktur kan omvandlas förhållandevis
enkelt. Problemet som uppstår vid användning av så
många olika kemiska föreningar som vi faktiskt talar om
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när det gäller PFC gör området svåröverblickbart. Det
finns påtagliga risker att en eller flera av kemikalierna
har särskilt negativa effekter i miljön eller för människans
hälsa. Kontrollen av ämnenas egenskaper blir alltför
omfattande. Det finns risker att det dröjer länge, alltför
länge, innan man inser hur en PFC kan omvandlas och
därmed vilken betydelse den har för hälsa och miljö.

Passiv och aktiv bioackumulation
Människa och miljö är i fokus som alltid när det gäller
miljöföroreningar och miljögifter. Definitionen på ett
miljögift är att man ser giftverkan av ämnet hos vilda
djur och kanske till och med hos människan i de halter

Figur 1. Polyfluorerade kolväten (PFC) är kolväten med långa kolkedjor
där väteatomerna har bytts ut mot fluoratomer. I änden på kedjan kan
det exempelvis sitta en sulfonatgrupp som i PFOS, eller en karboxyl-
grupp som i den organiska syran PFOA. Dessa två PFC är elektriskt ladda-
de (joniserade) molekyler. En del andra PFC är oladdade (neutrala)
molekyler. (C = kol, F = fluor, S = svavel, O = syre) 
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som finns i miljön. Om vi inte kan göra kopplingen
mellan halt och effekt är ämnet en miljöförorening och
inte ett miljögift. Persistenta organiska föreningar (POP)
är miljögifter i och med att de i de flesta fall är stabila,
fettlösliga och ansamlas (ackumuleras) i fettvävnad hos
olika organismer. Exempel på det är DDT och PCB som
fördelas till fett genom principen ”lika löser lika”. Vi kan
kalla det passiv bioackumulation. Det går att förutsäga
vad som händer med ämnen som uppvisar passiv 
bioackumulation just genom att de är fettlösliga och
kemiskt stabila. 

Flera PFC är mer vattenlösliga än traditionella POP.
Ändå förekommer flera PFC i anmärkningsvärt höga
halter i blodet och i levern hos djur och människa. Det
beror på att PFC aktivt binds till kroppsegna substanser
i lever och i blod. Vi kan kalla detta för aktiv bio-
ackumulation, något som leder till starkt förhöjda halter
av ämnet i vissa vävnader och organ. Den kraftiga aktiva
bioackumulationen kan orsaka giftverkan genom att
naturliga mekanismer i kroppen påverkas. Samtidigt kan
man inte utesluta att organismen utnyttjar bindningen
till proteinerna som en försvarsmekanism. Genom att
binda ämnet till ett protein minskar den koncentration
av substansen som är fritt tillgänglig, och därmed minskar
den halt som kan ge gifteffekt.

Höga halter av laddade PFC 
När det gäller PFC studeras ännu ett begränsat antal
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föreningar, nämligen dem som kan mätas och vars
koncentrationer i miljön är påfallande höga. Halterna
är faktiskt högre än för PCB och DDT när man ana-
lyserar blod från människor och djur. 

Blod från människor som lever på olika håll i världen
har analyserats när det gäller PFOS och en organisk syra
(karboxylsyra) med åtta kolatomer, perfluoroktansyra
(PFOA). De halter som uppmätts i några av dessa studier
har ställts samman i figur 2. Halter om 10 nanogram (ng)
PFOS och PFOA per milliliter blod (miljarddelar) kan
översättas till drygt 1 000 nanogram per gram fett 
i blodet. Denna halt är i underkant för PFOS i män-
niskor världen över; det är faktiskt så att halter över 
10 000 nanogram per gram fett har rapporterats.
Världsnaturfonden WWF genomförde en studie av
miljöministrar i EU och halterna av PFOS varierade
mellan 1 000 och 10 000 nanogram per gram blodfett
i dessa personer. För karboxylsyran PFOA låg kon-
centrationerna överlag något lägre än för PFOS.
PFOS-halterna kan jämföras med pentaklorfenol som
i decennier har legat i det här koncentrationsområdet.
Men det är stor skillnad i halt av PFC mellan individer.

PFOS och PFOA ligger betydligt högre i koncentration
hos människa än någon traditionell POP. Till de med
högsta halterna hör DDE (nedbrytningsprodukt av
DDT) och en PCB som kallas CB-153. I de fall vi ser
höga halter av dessa ligger de på upp mot 500 nano-
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gram per gram det vill säga hälften av PFOS, eller ännu
mycket mindre. Jämför vi halten av en av de mest
dominerande bromerade kemikalierna i människa, en
PBDE com kallas BDE-47, är det mycket ovanligt att
den mäts i halter på 100 nanogram per gram eller mer.
Alltså talar vi här om skillnader på tio gånger eller mer.
Det är ingen tvekan om att vi med flera PFC blivit
uppmärksammade på en ”ny” grupp av miljöförore-
ningar som vi måste bedöma som potentiellt miljöfar-
liga. Halterna överstiger vida det som är acceptabelt
för att vi ska kunna tala om en giftfri miljö. 

De laddade PFC vi diskuterar här förekommer i blodet
i avsevärt högre koncentration än i till exempel mjölk-

Figur 2. Medianhalter av två PFC i blodserum hos kvinnor i elva länder.
1 nanogram är 1 miljarddels gram. (Källor: Kannan med flera i Environ-
mental Science and Technology 38/2004), Kärrman med flera i samma
tidskrift 40/2005, samt Kärrman med flera i Chemosphere 2006 on-line) 
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fett från ammande kvinnor. Ackumulationen styrs alltså
av proteinbindning och inte genom att substanserna
löser sig i fettet. Rimligen ska man då inte se att acku-
mulationen ökar med åldern. Men det finns lite olika
vetenskapliga resultat så det råder osäkerhet i den frågan.
Jag vill tolka situationen så att åldersrelaterad bio-
ackumulation enbart kan komma ifråga om bindnings-
proteinet har mycket hög kapacitet och inte är i närheten
av att vara mättat med den PFC det gäller. Halverings-
tiderna (den tid det tar för ett ämne att omvandlas så
att hälften finns kvar) för PFOS och PFOA verkar vara
långa, något som gynnar åldersrelaterad bioackumulation.
Helt klart är att PFOS och PFOA skiljer sig från olad-
dade polyhalogenerade POP i de halter som rapporteras
idag. Dessutom överförs PFOS och PFOA till foster
och ägg, och det leder till tidig exponering i livet.

PFC i isbjörnar och håkärring
Trots i vissa fall mycket höga exponeringsnivåer för PFOS
saknas ännu en klar bild av ämnets giftighet för männi-
ska. Samma sak gäller övriga PFC. Det finns vissa effekter
påvisade i människa, men långt fler har dokumenterats 
i en rad experimentella toxikologiska studier. Till dessa
hör akut giftighet vid relativt måttlig exponering. Denna
akuta giftighet visas genom avkommans höga dödlighet
strax efter födseln, något som kan bero på låg födelse-
vikt. Andra effekter har att göra med funktionen hos
binjurar och lever, och med energiproduktionen i celler-
na. Även utvecklings- och missbildningseffekter har

Formas_giftfri_bok_0828  06-08-30  09.59  Sida 219



220

noterats. PFOS är den mest välstuderade av alla PFC.
Genom att PFC består av ett sådant stort antal olika
joniserade och neutrala föreningar är det omöjligt att
förutsäga vilka effekter de olika kemikalierna kan ha på
olika djur, inklusive människa. Det verkar finnas intres-
santa art- och könsskillnader när det gäller känslighet
och omsättning i kroppen.

Flera PFC är joniserbara ämnen med relativt hög vatten-
löslighet. Ändå förekommer en rad av dem i djur världen
över. PFOS har rapporterats i en lång rad arter av fisk,
fågel och däggdjur, och PFC förekommer i den arktiska
miljön där analysdata finns för bland annat isbjörn och
hajen håkärring. Ämnena har antingen transporterats
som de är till den arktiska miljön, eller de har omvand-
lats från kemikalier som har varit mer lättransporterade. 

Frågan om PFC handlar inte alls om bara PFOS och
PFOA. Det handlar om långt fler ämnen och ned-
brytningsprodukter än så, och riskbilden är komplex för
ämnenas spridning, ackumulation och effekter. Kom-
plexiteten kan göras synlig med exemplet PFOA. Denna
enda kemikalie används som sådan vid framställning av
polyfluorpolymerer och kan alltså nå miljön vid till-
verkningen av dessa, eller så läcker den ut från fluor-
polymeren när den är på plats i den slutliga produkten.
Om PFOA används som ytmodifierande kemikalie kan
den läcka ut både som oreagerad kemikalie och som
avspjälkningsprodukt. Ämnet kommer sedan att hante-
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ras av varje organism på sitt sätt. Möjligheterna blir
många och risken för påtagliga miljö- och hälsoeffekter
ter sig alltmer sannolik när halten i organismerna blir
allt högre. 

Letar under gatlyktan?
Målet om en giftfri miljö ter sig alltmer avlägset i det
perspektiv som beskrivits här ovan. Varför tog det så lång
tid innan problemet med PFC verkligen identifierades?
Ska vi skylla på att forskarna är bäst på att leta under
gatlyktan – eller var ligger felet? Forskningsfinansieringen
gynnar studier kring kända företeelser. Forskarna arbetar
med det de känner till bäst. Samhället har heller inte visat
förmåga att peka ut användningen av kemikalierna
som potentiella miljöproblem innan forskarna slår larm,
varken PFC eller egentligen några andra kemikalier.
Vidare är det fortfarande idag oklart vilka volymer som
verkligen tillverkas av PFC. Däremot finns det bättre
kunskap om vilka användningsområdena är för PFC,
även om den inte är tillräcklig. 

Vi är långt från att nå en miljö med lägre belastning av
kemikalier. Det gäller Sverige, Europa och särskilt tredje
världen. Varför får inte kemikalier den uppmärksamhet
och de ekonomiska förutsättningarna för att målet ska
kunna nås? Kanske är det så att den politiska viljan
saknas för att lösa kemikalieproblematiken, till och med
i Sverige? Eller är frågan för svår? Om det politiska målet
om en giftfri miljö ska komma lite närmare en positiv
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utveckling krävs det långt bättre resurser för kunskaps-
uppbyggnaden kring kroppsfrämmande ämnen. Det
krävs insikt och handlande utifrån att det ytterst är
kemikaliernas kemi och toxiska egenskaper det gäller.
EU-lagstiftningen Reach lär inte hjälpa särskilt mycket
i det fallet. 

Åke Bergman är professor i miljökemi vid Stockholms
universitet. Han disputerade 1980 med en avhandling
om PCB och DDT. Han har därefter arbetat med 
miljökemisk forskning om i första hand persistenta
kemikalier och deras nedbrytningsprodukter. På senare
år har han utvecklat tankarna kring persistens.
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Akrylamid i maten är 
en cancerrisk 

Akrylamid bildas när vi rostar bröd, gräddar bullar och
tillagar pommes frites. Det finns i potatischips, kakor
och kaffe. Det är ett nervgift i höga doser och utgör en
cancerrisk redan vid låga doser. Eftersom alla individer
i hela befolkningen exponeras via maten innebär det
cancerrisker som inte är försumbara, skriver Margareta
Törnqvist utifrån sina toxikologiska studier. Ändå har
vi inget gränsvärde för akrylamid i mat som vi har för
dricksvatten. Eftersom akrylamid bildas naturligt vid
matlagning måste vi nog lära oss att leva med risken.

Margareta Törnqvist, Institutionen för 
miljökemi, Stockholms universitet.
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åren 2002 kallade Livsmedelsverket och vi på
Stockholms universitet till presskonferens för att

berätta att vi hittat höga halter av akrylamid i många
olika typer av livsmedel. Vi visste redan då att det var
en kontroversiell upptäckt. Intentionen var att försöka
förmedla en nyanserad bild som samtidigt var så full-
ständig som möjligt – för att motverka överdrifter och
missuppfattningar. Effekten blev den motsatta. Press-
konferensen ledde till en våg av reaktioner och många
ifrågasättanden. 

Varför var fyndet av akrylamid i mat så kontroversiellt?
Vad vet vi egentligen om akrylamidens hälsofarliga
egenskaper? Är den cancerframkallande bara vid höga
doser i djurförsök? Utgör akrylamid i livsmedel över-
huvudtaget någon hälsorisk, och kan vi någonsin få ett
tillförlitligt svar? Kapitlet kommer att belysa och dis-
kutera en del av detta.

Från stekytemutagener till akrylamid
Det har länge varit känt att det vid värmebehandling av
livsmedel kan bildas ämnen som är klassade som cancer-
framkallande från djurförsök. Studierna av sådana ämnen
intensifierades på 1970-talet när den japanske forskaren
Sugimura visade att det bildas stekytemutagener vid
stekning av kött och fisk. Redan tidigare hade det varit
känt att polycykliska aromatiska kolväten, till exempel
benso(a)pyren, bildas vid de höga temperaturer som
förekommer vid grillning av kött. Dessa ämnen före-

V
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kommer också i bilavgaser och cigarettrök. Vissa cancer-
framkallande nitrosaminer kan bildas till exempel vid
stekning av bacon. Det var alltså inte första upptäckten
av det här slaget när det visade sig att akrylamid, som hade
klassats som cancerframkallande från djurförsök, bildas
naturligt vid tillagning av mat vid högre temperaturer.

Det anmärkningsvärda var att detta giftiga ämne kunde
påvisas i så många baslivsmedel och i så höga halter.
Tidigare hade det uteslutande betraktats som en industri-
kemikalie. Vidare var det uppseendeväckande att de
högsta halterna, upp till milligram per kilo, visade sig
förekomma i potatisprodukter, speciellt potatischips.
Man hade förut trott att potatis var relativt fritt från
ämnen som har potentiellt toxiska egenskaper och som
bildas vid högre matlagningstemperaturer. Det var också
förvånande att akrylamid i livsmedel hade undgått upp-
täckt så länge, och att vi påvisade det utifrån en helt
annan utgångspunkt. Vi identifierade relativt höga nivå-
er av akrylamid bundet till det röda färgämnet hemo-
globin i människors blod, och spårade sedan födan
som källa.

Svårt att föra ut till allmänheten
Rapporteringen i medierna från läckaget vid tunnel-
bygget vid Hallandsås 1997 hade gjort akrylamid till
ett välkänt toxiskt ämne för gemene man. Det gjorde
det extra komplicerat att informera om att akrylamid
förekommer i många vanliga livsmedel. 
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Akrylamid uppvisar ett spektrum av väl belagda toxiska
effekter i djurstudier. Nervskadande effekter har även
observerats i människa vid höga exponeringar, framför
allt i arbetsmiljöer som hos de arbetare som exponerades
för tätningsmedel i samband med tunnelbygget. Intag
av akrylamid genom maten ligger dock vid mycket lägre
nivåer än där sådana nervskador och vissa andra toxiska
effekter förväntas uppträda.

Men vi ansåg att cancerrisken var något att bekymra sig
om då bedömningen är att akrylamid utgör en cancer-
risk även vid låg exponering. I detta fall exponeras hela
befolkningen via maten under större delen av livet, och
exponeringen är inte försumbar. Vår preliminära bedöm-
ning var att akrylamidexponeringen i hela befolkningen
skulle kunna bidra till ett oacceptabelt stort antal cancer-
fall. Risken bedömdes dock som relativt liten jämfört med
den cancerrisk som är associerad med tobaksrökning. 

Något som också gör vårt fynd kontroversiellt är att akryl-
amidhalterna i mat överskrider det av EU satta gräns-
värdet för akrylamid i dricksvatten (0,1 mikrogram per
liter) med upp till tiotusen gånger. Frågan blir då om
detta gränsvärde är meningsfullt.

Kaffe dominerar intaget
Akrylamid bildas vid högre matlagningstemperaturer,
samtidigt som det bildas andra ämnen som ger färg, doft
och smak åt maten. Den viktigaste mekanismen för
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bildningen av akrylamid är att aminosyran asparagin
reagerar med sockerarter, främst fruktos och glukos
(fruktsocker och druvsocker). Att det finns relativt myck-
et akrylamid i till exempel pommes frites beror fram-
för allt på att det finns mycket asparagin i potatis och
att tillagningstemperaturen är gynnsam för bildningen
(figur 1). 

I flera länder har man efter ”larmet” 2002 analyserat ett
stort antal livsmedel när det gäller innehållet av akryl-
amid. Från databaser och genom frågeformulär över
födointag har Livsmedelsverket skattat intaget till cirka
35 mikrogram per dag hos vuxna personer i Sverige.

Figur 1. När pommes frites tillagas i ugn bildas det mer akrylamid ju
högre temperaturen är. 
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Liknande siffror har man kommit fram till i andra länder.
Det stämmer ganska väl med mätningar av dosen av
akrylamid som är bundet till hemoglobin i blodprover
från befolkningen. Den genomsnittliga dosen av akryl-
amid i blod kan skilja upp till fem gånger mellan indivi-
der med högt och lågt intag. Livsmedelsverket uppskattar
att kaffe bidrar med upp till cirka 40 procent, potatis-
produkter med ungefär 35 procent och bröd och kakor
med cirka 20 procent till den totala exponeringen.
Intaget av akrylamid från kaffe är något högre i Sverige
än i andra länder. Akrylamid som finns i kaffe bildas
vid rostningen och halten varierar med proceduren för
rostning.

Finns det en säker tröskeldos? 
Akrylamid kan enligt cancertest på mus och råtta ge
upphov till tumörer i flera organ. Det tyngst vägande
testet anses vara ett cancertest där råttor fick akryl-
amid i dricksvatten under två år. Vid de högsta doserna
av akrylamid uppvisade djuren en förhöjd frekvens av
tumörer; då var den dagliga dosen cirka tusen gånger
högre än vad människan normalt exponeras för. En slut-
sats från cancertesten är att akrylamid är ett cancer-
framkallande ämne, men det är ganska svagt cancer-
framkallande jämfört med till exempel benso(a)pyren.

De höga doserna speglar en generell svårighet med
cancertester. För att kunna påvisa ökad tumörfrekvens
i ett begränsat antal djur (cirka hundra per grupp) så
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Det har visats att glycidamid reagerar med byggstenar
i DNA, och därmed kan ge mutationer. Däremot rea-
gerar akrylamid bara försumbart med DNA. Det har 
i flera djurförsök visats att glycidamid är ansvarig för de
effekter på generna som har observerats vid exponering
för akrylamid. Glycidamid sprids i kroppen, reagerar med
DNA i olika organ och kan ge upphov till mutationer.
På dessa grunder kan vi anta att exponering för akrylamid
redan vid låga doser innebär en risk för uppkomst av
tumörer i olika organ orsakat av dess omvandlings-
produkt glycidamid.

Epidemiologiska studier har för låg upplösning
Världshälsoorganisationen WHO och amerikanska
naturvårdsverket har använt cancertesten på råtta för att
uppskatta cancerrisken från akrylamid redan innan det
var känt att det finns akrylamid i mat. Skattningarna
har gjorts enligt samma modeller som för andra ämnen
som kan ge förändringar i generna, det vill säga ämnen
som antas öka cancerrisken även vid låga doser. Utifrån

Figur 2. I kroppens avgiftningssystem (framför allt i levern) omvandlas
akrylamid delvis till glycidamid, ett ämne som har förmåga att skada
generna och därmed  starta utveckling av tumörer.
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dessa skattningar skulle den akrylamidexponering som
motsvarar svenska förhållanden beräknas kunna bidra som
orsaksfaktor till 0,1–1 procent av cancerfallen i Sverige. 

Ett antal epidemiologiska studier av akrylamid i födan
har hittills genomförts med negativt resultat (se Hans-
Olov Adamis artikel). Men det är inte förvånande att en
ökad cancerrisk från akrylamid i kosten inte har observe-
rats i epidemiologiska studier. Intaget av akrylamid är
ganska jämnt fördelat i befolkningen, och det har visat
sig vara stora överlappningar i intaget i grupper som från
frågeformulär om kostvanor har skattats ha högt intag
jämfört med dem med lågt intag. Skattade intag från
frågeformulär utgör dessutom en stor osäkerhetsfaktor
exempelvis på grund av att halterna i livsmedel varierar
starkt mellan märken. De epidemiologiska studierna blir
inte enklare av att livsmedel samtidigt innehåller både
akrylamid och andra cancerriskförhöjande ämnen,
tillsammans med ämnen som kan verka skyddande. 

Utifrån en negativ epidemiologisk studie av akrylamid
i kost gjordes en beräkning av hur många personer som
skulle behöva ingå i studien för att man skulle kunna
påvisa den förväntade låga riskökningen. Det visade sig
att det skulle behövas cirka 500 000 cancerfall att jäm-
föra med hälften så många kontrollpersoner, det vill säga
långt fler än de cirka tusen av vardera gruppen som ingick
i studien. Sammantaget är det mycket som tyder på att
upplösningen i epidemiologiska studier aldrig kommer
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att räcka till för att påvisa en cancerrisk från akrylamid
i mat, framför allt därför att skillnaden i exponering är
för liten i befolkningen.

Har stor kan risken vara?
Vad innebär riskuppskattningen på 0,1–1 procent för
svenska förhållanden? I Sverige inträffar cirka 45 000
cancerfall totalt varje år. Det betyder att akrylamid kan
vara en bidragande orsak till 45–450 cancerfall per år.
Cirka 30 procent av befolkningen drabbas någon gång
under livet av en cancersjukdom. Om akrylamid 
elimineras så skulle det innebära att den genomsnittli-
ga risken under livstiden skulle kunna reduceras till
29,7–29,97 procent.

WHO skattade i en utvärdering år 2005 att säkerhets-
marginalen mellan medelexponeringen hos människor
och den dos där råttor får tumörer är en faktor tre-
hundra. Det betyder att säkerhetsmarginalen är cirka
hundra gånger mindre för akrylamid än för polycykliska
aromatiska kolväten i födan. Risken från akrylamid
skattas alltså relativt högt för att vara ett genotoxiskt ämne
i mat. Det har bidragit till att man närmare undersöker
om det finns andra genotoxiska ämnen av betydelse
bland de tusentalet ämnen som bildas vid högre mat-
lagningstemperaturer. 

Svårt att få ett tillförlitligt svar
Kommer vi någonsin att få ett tillförlitligt och slutgiltigt
svar när det gäller riskerna med akrylamid? Egentligen
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finns det mycket bättre kunskap om akrylamids toxiska
egenskaper och om exponeringen än för många andra
carcinogena ämnen man bekymrar sig om. Trots detta
satsas stora resurser internationellt på att studera frågor
kring akrylamid i mat eftersom det anses vara av stor vikt
att få säkrare uppskattning av riskerna och att försöka
reducera halterna. Nya cancertest i djurförsök genomförs
i USA, och utfallen av dessa under 2007–2008 kommer
att vara viktiga för en förbättrad riskbedömning. Våra
egna studier på Stockholms universitet gäller främst akryl-
amidens potens att leda till mutation genom omvandling
till glycidamid. Vidare studeras hur man kan uppnå mer
tillförlitliga uppskattningar av cancerrisk med experi-
mentella metoder, med tillämpning på akrylamid. 

Det är mycket troligt att risker med akrylamid i mat
inte kommer att kunna påvisas i epidemiologiska studier
och att man helt och hållet måste lita till slutsatser från
toxikologiska studier. Men även toxikologiska studier
på djur eller odlade celler har begränsningar, eftersom de
oftast kräver mycket högre doser än de som förekommer
i människa. En hjälp är att studera så kallade bio-
markörer som oftast är kemiska mätningar som kan
göras i både djur och människa. Ett exempel är bindning
till hemoglobin som kan ge ett mått på dos av ämnet
i blodet och dess omsättning i kroppen.

Inget gränsvärde för potatischips
Akrylamid är ett speciellt problem för livsmedelsmyn-
digheter som man ännu inte vet hur man ska hantera.
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Den skattade risken är relativt hög jämfört med andra
genotoxiska ämnen i mat, akrylamidförekomst är inte
avgränsad till ett fåtal livsmedel, och dessutom bildas
akrylamid vid matlagning i hemmen. Om akrylamid
skulle finnas i enstaka livsmedel skulle de med stor
sannolikhet ha tagits bort från butikshyllorna. 

Ett av de dilemman man står inför illustrerades nyligen
av Livsmedelsverket. Om man för ett ögonblick doppar
ner ett potatischips i ett glas vatten är vattnet inte längre
rekommendabelt att dricka enligt EU:s gränsvärde för
akrylamid i dricksvatten. Men trots det har vi inget gräns-
värde för akrylamid i potatischips. Kanske kommer ett
gränsvärde så småningom. Industrin har arbetat hårt
med att få ner halterna i livsmedel och har haft viss fram-
gång. Men det kommer aldrig att vara möjligt att redu-
cera akrylamidhalterna i livsmedel till försumbara nivåer.

Cancerrisker en naturlig del av livet
På sätt och vis är upplevda risker från akrylamid i kost
en filosofisk fråga, speciellt eftersom cancerriskerna kanske
aldrig kan påvisas epidemiologiskt. Det kan också upp-
levas motsägelsefullt att risken totalt för befolkningen
kan uppfattas som icke-försumbar eller oacceptabel,
medan den för den enskilda individen kan upplevas som
försumbar. Men det mesta pekar emot att ämnet utgör
en relativt stor cancerrisk jämfört med mycket annat
som diskuteras och regleras, även om den skattade risken
är liten jämfört med tobaksrökning. 
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Förutom för akrylamid och andra genotoxiska ämnen
som bildas naturligt vid matlagning, exponeras vi normalt
för en rad genotoxiska ämnen, till exempel i luftförore-
ningar. Till och med i kroppens naturliga omsättning
produceras cancerriskförhöjande ämnen, en del i ganska
höga doser. Vi måste acceptera att vi inte alltid kan
skydda oss mot exponering för cancerriskfaktorer, 
speciellt när det gäller naturligt bildade ämnen. Man
kan uttrycka det som att det är en naturlig del av livet
att exponeras för cancerrisker. 

Därmed inte sagt att vi inte ska försöka reducera onödig
exponering, till exempel genom att undvika hårdstekta
och brända livsmedel och äta varierad kost. Dessutom
bör vi se till att ha ett intag av ämnen som kan skydda
mot cancerrisker genom att följa råden som bland
annat talar för kost med mycket frukt och grönt. 

Margareta Törnqvist är docent i miljökemi på Stockholms
universitet. Hon utvecklar och tillämpar procedurer
för riskuppskattning av carcinogena ämnen genom
experimentella studier, som bland annat baseras på
mätningar av doser av carcinogena ämnen i blod.
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Lugnande besked om akrylamid

Får vi cancer av akrylamid? Larmet i slutet av april
2002 utlöste febril forskningsaktivitet. Den epidemio-
logiska forskningen har hittills gett lugnande besked.
Resultaten tyder på att akrylamid är ofarligt i de mängder
som normalt konsumeras i Sverige. Men det är för tidigt
att avfärda alla risker, skriver Hans-Olov Adami. Det
behövs flera stora epidemiologiska undersökningar.
Under tiden kan vi lätt minska intaget av akrylamid
från chips, pommes frites, stekt potatis och kakor – för
att vara på den säkra sidan. 

Hans-Olov Adami, Institutionen för 
medicinsk epidemiologi och biostatistik,

Karolinska Institutet, Stockholm. 
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å morgonen den 25 april 2002 exploderade det
kanske största livsmedelslarmet i modern tid.

Akrylamid, ett ämne som läckt från tunnelbygget genom
Hallandsåsen och förgiftat boskap, visade sig bildas
vid normal tillagning av en rad livsmedel. Och detta
ämne befarades orsaka cancer hos människa. Larmet har
stimulerat enorm vetenskaplig aktivitet med två huvud-
syften: att klarlägga cancerrisken hos människa och att
minimera innehållet av akrylamid i våra livsmedel. Bland
aktörerna finns Världshälsoorganisationen, EU, olika
nationella livsmedelsverk, forskningsfinansiärer och
enskilda forskargrupper. Först omkring 2008 kan vi vänta
oss en mer komplett bild av eventuella hälsorisker med
akrylamid. Men redan nu finns ett antal epidemiologiska
studier tillgängliga för granskning. 

Epidemiologisk forskning – hur går den till? 
Vissa epidemiologiska studier beskriver sjukdomars före-
komst i befolkningen. Huvuduppgiften för den epide-
miologiska forskningen är dock att avslöja orsaker till
sjukdom hos människa. Därmed läggs den vetenskapliga
grunden till förebyggande åtgärder, till förbättrad folk-
hälsa och ökad livslängd. Upptäckten att rökning orsakar
lungcancer – och många andra sjukdomar – är ett klassiskt
exempel på genombrott inom epidemiologisk forskning. 

Av en rad olika skäl – etiska, praktiska och ekonomiska
– är det sällan möjligt att genomföra strikta experiment
när man vill förstå sjukdomars orsaker hos människa.

P
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Istället tvingas forskaren dra sina slutsatser utifrån de
variationer som uppkommer spontant genom människors
olika levnadsvanor. I nästan varje tänkbart avseende är
denna variation mycket stor. Betänk skillnaden mellan
olika människor när det gäller tobaksbruk, alkohol-
konsumtion, kroppsvikt, motion, solvanor, sexualliv – ja
nästan alla aspekter på mänskligt liv vi kan tänka oss.
Och det är just denna variation som gör den epidemio-
logiska forskningen framgångsrik. 

En av den epidemiologiska forskningens största utma-
ningar är att klarlägga samband mellan kostvanor och
sjukdomsrisk. Det är uppenbart att vi äter mycket olika
livsmedel även inom ett litet land som Sverige, och att
variationen är enorm i ett globalt perspektiv. Likväl är
det svårt att exakt fånga denna variation. Kosten varierar
från dag till dag. Det är svårt, ibland omöjligt, att
beskriva vad vi åt en vecka, en månad eller ett år tillbaka
i tiden – för att inte tala om svårigheten att minnas våra
kostvanor i barn- och ungdomsåren. 

Utmaningen att samla information om kosten blir inte
mindre av det ständigt ökande utbudet av livsmedel, av
ökat resande, successiv ändring av våra matvanor, kon-
sumtion av halv- och helfabrikat, nya kostrekommen-
dationer, användning av vitaminer och andra kosttill-
skott. Ännu komplexare blir problemet när det gäller
ingredienser i kosten som vi inte känner till därför att
de varken syns, luktar eller smakar. Selen, ett viktigt
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grundämne, hör till denna grupp – liksom akrylamid. 

Är akrylamid cancerframkallande?
Hur har då den epidemiologiska forskningen, mot bak-
grund av denna komplexitet, tacklat problemet att skapa
klarhet kring frågan om akrylamid är cancerframkallande
hos människa? Svaret är att forskningen hittills varit
begränsad; kort tid har förflutit efter det första larmet
och epidemiologisk forskning är ofta en tidsödande
process. Endast ett halvdussin studier har publicerats,
flertalet av dem från Sverige.

Grundprincipen i denna typ av forskning är att jämföra
risken för insjuknande bland individer med högt och
med lågt intag av akrylamid. Intaget beräknas utifrån
två kompletterande källor. Den första källan är formulär
som fylls i av människor med och utan den form av
cancer man vill studera. I prospektiva studier fylls sådana
formulär i av friska individer som sedan följs så att man
i efterhand kan jämföra svaren bland dem som drabbas
av cancer och dem som förblir friska. I fall/kontroll-
studier samlar forskaren istället information från indi-
vider som redan har drabbats av cancer och jämför den
med samma information från ett stickprov av friska
individer. I formulären besvaras frågor om hur ofta man
i genomsnitt konsumerar en lång rad olika livsmedel. 

Dessa data sammankopplas så med den andra informa-
tionskällan, nämligen listor över innehållet av akrylamid
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i olika livsmedel. Livsmedelsverket förser oss med denna
information. Man kan sedan beräkna varje individs
totala intag av akrylamid genom att kombinera dessa
två informationskällor. 

Vad visar den epidemiologiska forskningen?
I tabellen på nästa sida sammanfattas resultaten av de
epidemiologiska studier kring akrylamid och cancerrisk
som hittills publicerats i den vetenskapliga litteraturen.
Om akrylamid är cancerframkallande väntar vi oss en
risk högre än 1,0 när vi jämför högkonsumenter med
lågkonsumenter (bland storrökare är till exempel risken
för lungcancer minst 20 gånger högre än bland icke
rökare). Är risken däremot lägre än 1,0 skulle det betyda
att högt intag av akrylamid minskar risken för den
analyserade cancerformen. I studier av detta slag finns
– liksom i all forskning – en statistisk osäkerhet. Ju
mindre en studie är desto större är den osäkerhet som
orsakas av slumpvariationer. I tabellen anger vi ett osä-
kerhetsintervall. Sannolikheten är 95 procent att det
sanna värdet ligger inom detta intervall. 

Låt oss nu granska resultaten i tabellen. Det framgår att
fem epidemiologiska studier hittills har publicerats och
att fyra av dem har genomförts i Sverige. Vidare ser vi att
två har varit prospektiva medan tre var fall/kontroll-
studier. Tabellen visar också att vi framför allt har data
kring cancer i tjock- och ändtarm, njure, urinblåsa,
prostata och bröst. 
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När det gäller cancer i tjocktarm och ändtarm grundar
sig resultaten på sammanlagt 3 612 fall. Data från två fall-
kontrollstudier och en prospektiv studie är helt sam-
stämmiga; det finns inga tecken till ökad risk när man
jämför individer med det högsta och det lägsta beräknade
intaget av akrylamid. Även beträffande njurcancer finns
resultat från två olika studier, och med samstämmiga

Risk vid 95 procent
Cancer- Antal Typ av högsta jämfört osäkerhets-

Studie form fall studie Land med lägsta intag intervall

1 Tjock- och 591 Fall- Sverige 0,6 0,4–1,0

ändtarm kontroll

Urinblåsa 263 0,8 0,5–1,5

Njure 133 0,8 0,4–1,7

2 Njure 379 Fall- Sverige 1,1 0,7–1,8

kontroll

3 Bröst 667 Prospektiv Sverige 1,2 0,9–1,6

4 Tjocktarm 504 Prospektiv Sverige 0,9 0,6–1,4

Ändtarm 237 1,0 0,6–1,8

5 Munhåla, 749 Fall- Italien + 1,1 0,8–1,7
svalg kontroll Schweiz

Matstrupe 395 1,1 0,7–1,9

Struphuvud 527 1,2 0,8–1,9

Tjocktarm 1394 1,0 0,8–1,2

Ändtarm 886 1,0 0,7–1,3

Bröst 2900 1,1 0,9–1,3

Äggstockar 1031 1,0 0,7–1,3

Prostata 1294 0,9 0,7–1,2

Akrylamid och cancerrisk hos människa – sammanfattning av hittills
publicerade epidemiologiska studier. Om risken är högre än 1,0 betyder
det att högt intag av akrylamid ökar risken för den aktuella cancerfor-
men. Sannolikheten är 95 procent att det sanna värdet ligger inom det
intervall som anges i kolumnen längst till höger. 
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resultat. Slutligen visar en prospektiv och en fall/kontroll-
studie av bröstcancer en liten riskökning, men den är
väl förenlig med slumpfynd. Den samlade bilden av
resultaten i tabellen är sålunda den man skulle vänta sig
om det inte finns något orsakssamband mellan akrylamid
och någon av de studerade cancerformerna. 

Hur ska resultaten tolkas?
Sammanfattningsvis finner vi alltså inga belägg för att
akrylamid ökar risken för någon av de cancerformer som
hittills har undersökts epidemiologiskt. Hur ska vi nu
tolka resultaten i tabellen? Och hur ska vi göra de begrip-
liga i förhållande till de alarmerande data som kommit
från laboratorieforskning och experiment på djur? Låt
oss göra en systematisk genomgång av de mest sanno-
lika alternativen:

1. Akrylamid är cancerframkallande hos (vissa) djurarter
men inte hos människa. Kommentar: Denna situation
vore inte unik. Det är till exempel välkänt att vissa söt-
ningsmedel (sackarin och cyklamat) orsakar cancer hos
råtta men inte hos människa. Människan skiljer sig i
många avgörande avseenden från experimentdjur. Dessa
skillnader är kända sedan länge, de tilldrar sig ökad
uppmärksamhet och de har nu visat sig gälla även
kroppens omsättning av akrylamid. Detta faktum
minskar inte värdet av djurstudier för att avslöja nya
ämnen som kan vara cancerframkallande. Djurstudier lär
oss ibland förstå grundläggande biologiska mekanismer.
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Men för att slutgiltigt avgöra orsaker till cancer krävs all-
tid välgjorda epidemiologiska studier på just människor. 

2. Akrylamid orsakar cancer även hos människa, men
de doser som normalt konsumeras (i de befolkningar
som hittills studerats) är så låga att de saknar betydelse.
Kommentar: Om denna tolkning är den riktiga vore
fortsatt forskning angelägen. Den krävs för att motverka
ökad konsumtion, för att fastställa gränsvärden och för
att identifiera riskgrupper som bör minska sin konsum-
tion av akrylamid. Det förtjänar att understrykas att de
doser av akrylamid som varit cancerframkallande i djur-
försök är tusen till hundratusen gånger högre än de som
normalt förekommer hos människa. 

3. Akrylamid orsakar cancer hos människa – även i de
doser som normalt konsumeras. Men risken gäller andra
cancerformer än de som hittills studerats. Kommentar:
Endast fortsatt forskning kan klargöra om denna tolk-
ning är riktig. Det är väl känt att olika cancerformer
har sin egen unika uppsättning av riskfaktorer. 

4. Akrylamid bidrar även till de cancerformer som redan
studerats, men riskökningen är så liten att den inte upp-
täckts i de epidemiologiska studierna. Kommentar:
De många metodproblem som tidigare beskrivits medför
ofrånkomligen att vi endast kan få en grov uppfatt-
ning om individens akrylamidintag. Problemet blir
särskilt stort om akrylamid påverkat cancerutveckling
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under många år – eller flera decennier – innan cancer
upptäcks. När en cancerorsak kan kartläggas endast grovt
– det vill säga med stora mätfel – så leder detta ofrån-
komligen till att den sanna risken underskattas. En liten
eller måttlig riskökning av akrylamid kan då bli omöjlig
att upptäcka i epidemiologiska studier. 

Forskningen fortsätter
Den epidemiologiska forskningen har hittills gett lugnan-
de besked när det gäller akrylamid och olika cancerformer
hos människa. Vi har sett det mönster man skulle för-
vänta sig om akrylamid var ofarligt i de mängder som
normalt konsumeras i Sverige. Ändå vore det alltför tidigt
att avfärda alla risker; behovet av fler, stora och välgjorda
epidemiologiska studier är betydande. Med resultatet från
djurexperiment som grund har man försökt beräkna vilka
effekter som kan förväntas hos människa. Även om såda-
na beräkningar är vanskliga och bygger på en rad anta-
ganden, så förväntar man då att cancerrisken skulle vara
cirka 5 procent högre hos individer med högst jämfört
med dem som har lägst konsumtion av akrylamid. Risker
av denna blygsamma storleksordning kan sällan upp-
täckas hos människa ens med de bästa vetenskapliga
metoder som nu existerar. 

Bland annat i Sverige pågår studier där man inte bara
skattar intaget av akrylamid utifrån information om
kostvanor, utan även mäter koncentrationen i blod.
Dessa data kommer att öka vår kunskap. Men det är
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samtidigt osäkert hur väl en enda analys av akrylamid
i blodet avspeglar intaget under den period flera år
tidigare – eller till och med decennier – då cancer-
utvecklingen startades. 

I väntan på resultat från dessa studier kan vi med lätthet
minska intaget av akrylamid från i första hand chips,
pommes frites, stekt potatis och kakor. Och vi kan
framför allt ägna ökad uppmärksamhet åt de många
andra faktorer i vårt sätt att leva som bortom varje tvivel
dramatiskt ökar våra chanser att leva ett långt och friskt
liv: att sluta röka, äta rikligt med frukt och grönsaker,
begränsa konsumtionen av alkohol, öka den fysiska
aktiviteten och undvika övervikt. 

Hans-Olov Adami är professor i cancerepidemiologi
vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och bio-
statistik på Karolinska Institutet i Stockholm. Han är
också adjungerad professor i epidemiologi vid Harvard
University i Boston, USA, och gästprofessor vid National
University i Singapore. Han bedriver klinisk och epide-
miologisk forskning kring cancersjukdomar, deras
förekomst, orsaker, behandling och prognos. 
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Nanopartiklar – positiv utveckling
eller nytt miljöhot?

Risken är rätt stor att vi kan bli sjuka av nanopartiklar
som hamnar i våra kroppar. Men eftersom nanotekniken
lovar guld och gröna skogar så får vi varken under-
skatta eller överdriva riskerna. Vi måste hitta metoder
att bedöma och begränsa nanomaterialens hälso- och
miljöeffekter, skriver Mats Bohgard. Riskbedömningen
måste göras samtidigt som tekniken utvecklas och innan
produkterna marknadsförs och tillverkas i stor skala.

Mats Bohgard, Avdelningen för ergonomi och
aerosolteknologi, Lunds tekniska

högskola/Lunds universitet.
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dag finns det stora förhoppningar på nanotekniken
– det ingenjörsvetenskapliga område som utnyttjar

speciella egenskaper hos mycket små strukturer och par-
tiklar. Vi räknar med att nanotekniken kommer att
förändra egenskaper hos produkter inom många olika
områden. I de mest optimistiska beskrivningarna verkar
det inte finnas gränser för vilka fantastiska material vi ska
kunna få och som kan göra livet både lättare och friskare
– och som dessutom ger hopp om långsiktigt hållbar
produktion och mindre behov av miljöfarliga ämnen. 

Nanotekniken betraktas som ett framtidsområde för
industrin. Det finns redan många exempel på produkter.
En del av dem har funnits långt innan ordet nanoteknik
började användas. Idag används nanopartiklar för att till
exempel tillverka slitstarka däck, målarfärger, slitstarka
material för olika slags konstruktioner och i solskydds-
medel som filter för ultravioletta strålar. Nanostruk-
turerade ytor som inte kan repas finns i stekpannor.
Nanofibrer finns i kläder som hindrar smuts och kladd
att fastna. Fönsterrutor kan också ges ytor som inte
smutsas ner. Båtbottenfärg som håller skroven rena från
växter utan tillsats av giftiga kemiska föreningar är ett
annat exempel.

De mest optimistiska visionärerna beskriver ibland ett
framtidsscenario där i stort sett allt verkar vara möjligt
när vi lär oss behärska tekniken att bygga upp nano-
strukturer med atomer och molekyler. Det finns 

I
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hisnande framtidsförhoppningar om att vi ska kunna
bygga in elektroniska processorer i människokroppen
och koppla dem till nerver och celler för att ersätta
defekta system eller reparera livshotande skador med
elektromekaniska reservdelar. I framtidsscenariot ingår
att bit för bit ersätta delar av den åldrande människan,
som till exempel minnesfunktioner. I de mest visionära
beskrivningarna kan man få ett intryck av att nano-
tekniken lovar oss en problemlös tillvaro och ett näst-
intill evigt liv.

Ingenjörskonst i atomskala
Nano betyder miljarddel. En nanometer (1 nm) är en
miljarddels meter eller en miljondels millimeter. Vi
brukar kalla partiklar som är mellan 1 och 100 nano-
meter för nanopartiklar eller ultrafina partiklar. Nano-
tekniken utnyttjar nanometerstora strukturer för tek-
niska ändamål. Det kan vara fråga om att manipulera
materia på atomnivå (en atom är ungefär 0,1 nanometer
i diameter) för att ge material egenskaper som inte är
möjliga att uppnå med konventionell teknik. Nano-
teknik kan alltså betyda ingenjörskonst i atomär eller
molekylär storleksskala. Att finfördela ämnen till nano-
partiklar och använda dem i olika slags material är
också nanoteknik.

Det finns i princip tre sätt att tillverka små partiklar:
genom att sönderdela material mekaniskt, genom att
sätta ihop molekyler och atomer med hjälp av kemiska
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reaktioner, eller genom förångning följd av kondensation.
Det finns många metoder för att skräddarsy partiklar
så att de innehåller en kombination av ämnen eller får
specifika former för olika tillämpningsområden. 

Att material ändrar egenskaper när man finfördelar dem
utnyttjas alltså inom nanotekniken för att göra nya pro-
dukter. Det gäller mekaniska, elektriska, magnetiska
och kemiska egenskaper. Det innebär att man kan göra
starka lätta material, ytor som inte smutsas ner så lätt och
små nanostrukturer i elektronik som ger mindre och
snabbare datorer. Man kan förutse en utveckling som
ger produkter med helt nya egenskaper från så skilda
branscher som metallurgi och elektronik-, verkstads-,
kemiskteknisk-, livsmedels- och läkemedelindustri. 

Mängder av partiklar i luften
Finns det då några risker med att vi utvecklar och sprider
produkter med mycket små partiklar, och vad har det
i så fall med miljömålet Giftfri miljö att göra? Det finns
ett samband mellan partiklar i miljön och sjuklighet och
dödlighet i befolkningen. Kommer nanotekniken att
tillföra vår luftmiljö fler hälsofarliga partiklar? 

I bostäder finns det ofta några tusen till några hundra-
tusen partiklar i varje milliliter luft. Det är damm- och
rökpartiklar av olika slag. På senvintern när solen står
lågt brukar vi kunna se dem sväva runt i luften när
solstrålarna reflekteras mot dem och når våra ögon.
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Partiklarna finns där också när vi inte ser dem. Och de
partiklar som vi kan se är egentligen som toppen av ett
isberg. De flesta partiklar är alldeles för små för att de ska
kunna sprida så mycket ljus att vi kan upptäcka dem. 

Figur 2 visar storleksförhållanden mellan olika typer av luftburna partiklar.
Den största partikeln i figuren på 10 mikrometer (µm) skulle kunna vara
ett pollenkorn, medan den minsta på 10 nanometer (nm) kan vara
exempelvis en sotpartikel från dieselavgaser. Den minsta partikeln faller
inom det ultrafina storleksområdet.

Figur 1. Luften omkring oss innehåller fasta och flytande partiklar i storle-
kar mellan en miljondels och en tiondels millimeter. I bostäder kan antalet
partiklar vara mellan några tusen och några hundratusen i varje milliliter
luft. I den yttre miljön kan skillnaden vara mycket stor mellan landsbygd utan
föroreningskällor och en trafikerad stadsgata. 
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Varifrån kommer partiklarna?
Luftburna partiklar har alltid funnits omkring oss så
länge vinden har blåst över hav och land och rört upp fast
och flytande material till luften, och så länge det har
funnits skogsbränder och vulkanutbrott. 

De partiklar vi ser hemma hos oss kommer från material
som har sönderdelats, som textilier, hudfragment, nöt-
ning från golv, och jorddamm utifrån med mera. De
ultrafina partiklarna, nanopartiklarna, uppstår om vi
röker cigaretter, eldar stearinljus eller eldar i öppna spisar
och fotogenkaminer. De kan också bildas av kemiska
reaktioner när utomhusluftens ozon kommer in i våra
hus och reagerar med organiska ångor från till exempel
kemiska rengöringsprodukter. Många små partiklar
kommer utifrån – från bilarnas avgaser och från energi-
produktion. En hel del partiklar kommer också från
vägtrafiken vid slitaget mellan däck och vägbana.

Vad händer när vi andas in partiklarna?
Vi kan få in främmande ämnen i kroppen genom mag-
tarmkanalen, genom huden eller genom andningsvägar-
na som har den största ytan mot omgivningen. När vi
andas in följer partiklar med luften. Var de hamnar
beror på hur stora och tunga de är. 

De stora partiklarna på mellan 10 och 100 mikrometer
(1 mikrometer är en tusendels millimeter) har vi i princip
ett inbyggt skydd mot. När vi andas in uppstår kraftiga
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virvlar i näsan som gör att dessa partiklar kastas in mot
näsans innerväggar och fastnar. De som passerar näsan
kan fastna i halsen eller i bronkträdet (luftvägarnas träd-
liknande strukturer). Därifrån kan de transporteras upp
och sväljas ner. De riktigt små partiklarna (mindre än
5 mikrometer) har vi sämre skydd mot. En del av dem
kan också fastna i näsan men en mycket stor del av dem
kan passera ner djupt i andningsvägarna.

De allra minsta, nanopartiklarna, har egenskaper som gör
att man måste vara särskilt uppmärksam på riskerna
med dem. En del av nanopartiklarna andas vi ut igen,
men en stor del av dem hamnar djupt nere i andnings-
vägarna – i lungblåsorna – där luften lämnar över syre
till blodet och där blodet lämnar koldioxid till utand-
ningsluften. Väggen mellan lungblåsor och blodkärl är
tunn och känslig. Där kan partiklarna skapa inflamma-
toriska reaktioner. Det finns också risk att små partiklar
passerar in i blodet och sedan når olika organ i kroppen
och ger sjukdomar. Vi vet idag att små partiklar i omgiv-
ningsluften som vi andas in ger ökad dödlighet och
sjuklighet i befolkningen genom lungsjukdomar och
hjärtkärlsjukdomar. 

Idag är det mänskliga aktiviteter som orsakar nästan
alla småpartiklar i luften – sedan vi började elda, produ-
cera varor i fabriker och köra bil. Nanotekniken kan
öka antalet ultrafina partiklar i den luft vi andas, både
på arbetsplatser och i andra miljöer.
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Finfördelade ämnen reagerar lättare
Ju mer man finfördelar ämnen desto lättare reagerar de
med andra ämnen. Man kan inte tända eld på en järnbit
med en tändsticka. Däremot är det lätt att få järnpulver
att brinna i ett tomtebloss. Det finns många exempel
på att material är mer reaktiva när de är finfördelade än
när de finns i större bitar. Detta kan utnyttjas i nya
material och det har betydelse för vad som händer när
partiklarna når människor och miljö.

Att vi kan bli sjuka av att andas in dammpartiklar har vi
vetat länge. Den italienske läkaren Bernadino Ramazzini
skrev omkring år 1700 att stenarbetare som andades in
stendamm blev sjuka av att det finkornigaste dammet
hamnade långt ner i lungorna. Den sjukdomen kallar
vi idag för silikos. Carl von Linné beskrev från sin resa
i Dalarna lidande och död i lungsjukdom hos människor
som jobbade med gruv- och stenhantering. Idag vet vi
att till exempel asbestfibrer, mjöldamm och trädamm
kan göra människor sjuka. En del ämnen som inte verkar
giftiga alls kan alltså göra oss sjuka när vi andas in dem.
Bagare är en utsatt yrkesgrupp som ofta får astma av
sitt arbete, trots att vi inte alls tycker mjöl är särskilt
farligt när det finns i nybakt bröd.

Att riskerna är större med små partiklar beror på 1) att de
kan bli luftburna och hålla sig svävande i luften under
lång tid, 2) att de kan hamna långt ner i andningsvägar-
na när vi andas in dem, 3) att material som delas upp
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i många små partiklar får stor yta som kan reagera
med vävnader de kommer i kontakt med, 4) att små
partiklar skulle kunna ta sig igenom vävnadsbarriärer (till
exempel blodhjärnbarriären) där naturligt förekomman-
de material inte kan passera, och 5) att små partiklars yta
är mycket kraftigt krökt. Det sista gör att ytmolekyler
är bundna på annat sätt än om ytan är plan, och att
ytan får helt andra kemiska och fysikaliska egenskaper
än motsvarande plana yta. 

Ett dilemma att väga risk mot nytta
Vi vet inte idag vad för slags risker som kan orsakas av
nanotekniken. Vi vet att om vi andas in små luftburna
partiklar ökar risken för sjukdom och död. Vi ser en
utveckling mot att allt fler produkter är uppbyggda av
nanometerstora strukturer. När vi talar om giftiga ämnen
brukar vi mena giftigheten hos de kemiska ämnena
som sådana, oavsett partikelstorlek och form. Nu måste
vi lära oss att det är betydligt mer komplicerat än så att
bedöma en produkts farlighet. Innan den nya tekniken
slår igenom i stor skala måste vi klara av att bedöma
och begränsa nanomaterialens hälso- och miljöeffekter.

För en långsiktigt hållbar utveckling mot en giftfri miljö
krävs det att riskbedömningarna görs samtidigt med
teknikutvecklingen och innan produkterna marknads-
förs och tillverkas i stor skala. Det tog lång tid innan
vi började förstå hälsoeffekterna av kvartspartiklar som
orsakar silikos och av asbestfibrer som kan ge asbestos

Formas_giftfri_bok_0828  06-08-30  09.59  Sida 255



256

och lungsäckscancer. Av asbest kan man göra material
med mycket attraktiva tekniska egenskaper. Det gjorde
att det var svårt att bli av med asbest i produkter trots att
vi sedan länge visste att asbestfibrerna skadade de
människor allvarligt som tillverkade asbestprodukter. Det
är svårt att överblicka vilka effekterna kan bli om vi
okontrollerat börjar använda nanopartiklar i konsument-
produkter. Risken finns att vi tillför nanopartiklar till
vår miljö som kan orsaka lungsjukdomar, allergier och
hjärtkärlsjukdomar om vi inte är observanta redan på
utvecklingsstadiet. Om vi å andra sidan överdriver ris-
kerna kan det bli så att de nya materialen inte accepteras
och då kan vi gå miste om produkter som kan ge oss
friskare liv och bättre miljö.

Oavsett om nanotekniken kan ge oss evigt liv eller inte
kan den tveklöst ge oss många användbara produkter som
både gör våra liv lättare och ökar möjligheterna till ett
långsiktigt hållbart samhälle. Vi kan till exempel få effek-
tivare energiproduktion och mindre föroreningsutsläpp
genom effektivare förbränningsteknik, bättre solceller
och effektivare katalysatorer för rökgasrening. Men ingen
vet idag exakt hur den nya tekniken kommer att påverka
oss. Om vi helt förblindas av nanoteknikens möjligheter
och därmed inte kan se riskerna så kommer kanske netto-
effekten att bli negativ för hälsa och miljö. Om vi å
andra sidan ägnar oss åt spekulationer kring risker och
ogrundat överdriver riskscenarier kan vi gå miste om den
nytta vi kan ha av den nya tekniken.
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Riskbedömning och materialutveckling 
på samma gång
Vi måste hitta metoder att bedöma och begränsa ris-
kerna samtidigt som de nya materialen utvecklas. Vi kan
inte längre enbart tänka på gifter som giftiga kemiska
föreningar. Det handlar också om hur storlek, form och
struktur påverkar ämnens upptag genom lungorna,
huden och magtarmkanalen. Det handlar om hur de
förändrade egenskaperna hos nanoteknikens material
kan påverka vävnader och organ. 

Risker i olika faser måste ingå i värderingen: vid pro-
duktion, bearbetning, hantering och avfallshantering.
Riskbedömning måste ske samtidigt och integrerat med
teknikutvecklingen. Så gör vi inte idag. Hittills har det
normala varit att vi först har utvecklat produkter och
långt senare upptäckt och undersökt effekterna på hälsa
och miljö. I en globaliserad värld sprids nya produkter
mycket snabbt och kommer att kunna finnas i hund-
ratals miljoner hem på kort tid. Vi måste utveckla meto-
der som gör att riskerna kan värderas samtidigt som de
nya materialen utvecklas. Ett första steg skulle kunna vara
att miljötoxikologisk och yrkeshygienisk expertis är
inblandade redan på innovations- och utvecklingsstadiet
när nya material och produkter tas fram. Det är hög tid
att ta hänsyn till miljökonsekvenser och att låta en seriös
strävan efter långsiktigt hållbar utveckling ingå som en
naturlig del i kvalitetsaspekterna när det gäller nya
produkter.
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Mats Bohgard är professor vid Avdelningen för ergo-
nomi och aerosolteknologi vid Lunds tekniska
högskola/Lunds universitet. Han har lång erfarenhet
av experimentell forskning kring karakterisering av
luftburna partiklar (aerosoler) med avseende på hälso-
och miljöeffekter.
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Vetenskapen och försiktigheten

Vi ska inte vänta på fullständiga vetenskapliga bevis
innan vi agerar för att undanröja möjliga risker för hälsa
och miljö. Det är kärnan i den kontroversiella försiktig-
hetsprincipen. Står vetenskap och försiktighet i mot-
sättning till varandra i det här fallet? Eller kan de förenas?
De kan förenas, skriver Sven Ove Hansson. Ibland bör
vi grunda praktiska beslut på vetenskapsgrundade
misstankar, och inte kräva samma strikta bevisbörda
som normalt gäller inom vetenskapen. 

Sven Ove Hansson, Institutionen för filosofi
och teknikhistoria, Kungliga tekniska 

högskolan. 
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örsiktighetsprincipen är fastslagen som en av de
viktigaste principerna för miljöpolitiken. Den kan

tolkas på olika sätt, men själva kärnan kan sägas vara att
vi inte ska vänta på fullständiga vetenskapliga bevis
innan vi agerar för att undanröja möjliga risker för hälsa
och miljö. Försiktighetsprincipen är långtifrån okontro-
versiell. En vanlig kritik är att den är ovetenskaplig efter-
som den kräver att vi agerar utan ett fullständigt veten-
skapligt underlag. En del vedersakare hävdar att vi
istället ska tillämpa en princip om ”sund vetenskap”
(sound science) som innebär att man avstår från åtgär-
der tills man har tillräcklig vetenskaplig bevisning för
att de verkligen behövs. Hur är det, står vetenskapen
och försiktigheten i motsättning till varandra, eller kan
de förenas?

Bevisbördan inom vetenskapen
För att undersöka den frågan bör vi se lite närmare på
den vetenskapliga processen. Grunden för all empirisk
vetenskap – inte minst miljö- och hälsovetenskap – består
i att man samlar in empiriska data. Det kan ske genom
laboratorieexperiment, genom fältstudier och genom
epidemiologi (statistiska studier av samband mellan hälsa
och omvärldsfaktorer). Men datainsamlandet är inte allt.
Dessutom pågår hela tiden en diskussion om hur data ska
tolkas. En viktig del av vetenskapens framåtskridande
består i att forskarna inom ett område efterhand blir
överens om nya slutsatser. Nya pusselbitar läggs till det
gemensamma pusslet, och det totala vetandet ökar.

F
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Man kan uttrycka detta så att nya påståenden läggs till
den vetenskapliga kunskapsmassan. Med den vetenskap-
liga kunskapsmassan menas (ungefär) det som är till-
räckligt säkerställt för att kunna skrivas i en vetenskaplig
lärobok utan reservationer om att det är osäker eller
preliminär kunskap.

Vetenskapen är förstås inte ofelbar, och kan inte heller
bli det. Ibland måste tidigare slutsatser revideras, det vill
säga vi måste dra bort något från den vetenskapliga
kunskapsmassan. Dock vill vi undvika att behöva göra
detta alltför ofta. Därför tillämpas inom vetenskapen en
sträng bevisbörda: Den som vill att ett nytt påstående
ska accepteras måste lägga fram mycket övertygande skäl
för detta. Bevisbördan ligger alltså på den nya kunska-
pen, på det nya som man vill införliva med den veten-
skapliga kunskapsmassan.

Ett exempel: Om en forskare påstår att ett tidigare okänt
hormon påverkar ögats ljuskänslighet, ligger bevisbördan
hos den som gör det nya påståendet, inte hos dem som
ställer sig tvivlande till det. Denna fördelning av bevis-
bördan är mycket ändamålsenlig för vetenskapens interna
ändamål. Om vi lättvindigt skulle godta nya påståenden
skulle vår kunskap som helhet bli mycket osäkrare än
vad den behöver vara. Vi skyddar den vetenskapliga
kunskapsmassan genom att uppsätta höga ”inträdes-
krav” i form av tämligen högt ställda beviskrav för nya
påståenden.
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Miljöpolitikens bevisbörda
Allt detta låter i princip tämligen enkelt, även om till-
lämpningarna ibland kan vara svåra. Men situationen
blir genast mycket mer komplex när den nya kunskapen
ska tillämpas i praktiken, till exempel i ett miljöpolitiskt
beslut. Antag till exempel att en forskare har funnit att
barn med en viss cancersjukdom har högre halter i blodet
av ett visst kemiskt ämne än andra barn. En sådan iakt-
tagelse kan ge upphov till en tämligen välgrundad
misstanke om att exponering för detta ämne bidrar till
uppkomsten av sjukdomen. Men rent vetenskapligt är
det inte mer än en välgrundad misstanke. Det finns en
lång rad andra möjliga förklaringar till sambandet, till
exempel att ämnet bildas i kroppen vid sjukdomen eller
att sjukdomen försämrar kroppens förmåga att bryta ned
eller utsöndra ämnet. Det vore därför fel att på grundval
av denna enda undersökning betrakta det som veten-
skapligt säkerställt att ämnet är cancerframkallande.

Men antag att detta ämne nästan bara förekommer i en
viss sorts godis. Antag vidare att ditt eget barn är stor-
konsument av just den produkten. Skulle du då lugnt
konstatera att det inte finns något vetenskapligt bevis för
ett samband, och låta barnet äta lika mycket som tidiga-
re av sitt favoritgodis? Min gissning är att de flesta för-
äldrar skulle agera i ett fall som detta, det vill säga de
skulle vidta en skyddsåtgärd trots att bevisningen för
att den behövs inte håller fullt ut, rent vetenskapligt.
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Exemplet är måhända övertydligt, men poängen är gene-
rell: När vi fattar praktiska beslut, till exempel om miljö-
och hälsorisker, behöver vi inte tillämpa samma bevis-
börda som inom vetenskapen. En välgrundad misstanke
som inte räcker för att anse det vetenskapligt säkerställt
att det finns en risk kan ändå vara tillräcklig för att vi
ska tillgripa försiktighetsåtgärder.

Från vetenskapliga data till praktiska beslut
Det traditionella sättet att grunda praktiska beslut på
vetenskaplig kunskap illustreras i figur 1. Forskarna sam-
lar in sina data, och drar från dem en samling tämligen
säkra slutsatser som utgör den vetenskapliga kunskaps-
massan. Beslutsfattarna behöver inte befatta sig med data
eller med den vetenskapliga diskussionen. De grundar
sina beslut på det som är någorlunda säkerställt, på
den vetenskapliga kunskapsmassan.

Detta fungerar utmärkt i de flesta fall, men just i sådana
fall som det jag nyss beskrev fungerar det inte. Betrakta
igen ämnet som misstänks kunna ha en cancerfram-
kallande effekt. Eftersom effekten är osäker är den inte
”inskriven” i den vetenskapliga kunskapsmassan. Det
finns ingen etablerad vetenskaplig kunskap om saken
och därför skulle den modell som återges i figur 1 helt
enkelt innebära att misstankarna om cancereffekter inte
kommer med i beslutsunderlaget. 
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undersökningar på samma sätt som man gör inom-
vetenskapligt, men ändå sätta ribban för praktiska
beslut på en annan nivå än den som krävs för att en
effekt ska anses vara vetenskapligt säkerställd. 

För egen del förordar jag att vi gör just detta. När vi
använder vetenskapligt underlag för praktiska beslut i
miljö- och hälsofrågor bör vi bedöma bevisstyrkan hos
olika undersökningar på alldeles samma sätt som man
gör i en inomvetenskaplig diskussion. Samtidigt bör vi
i många fall tillämpa lägre beviskrav för skyddsåtgärder
än de beviskrav som gäller internt inom vetenskapen.
Detta förhållningssätt kan kallas ”vetenskapsgrundad
försiktighet” (science-based precaution). 

Vetenskap och försiktighet låter sig alltså förenas. 

Sven Ove Hansson är professor i filosofi vid Institutionen
för filosofi och teknikhistoria på Kungliga tekniska
högskolan i Stockholm. Han forskar bland annat om
riskbedömningar och om etiska aspekter på riskbeslut.
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Vetenskap – en källa till 
säkerhet eller osäkerhet? 

Vetenskap och teknik har varit grundläggande för vårt
moderna samhälle. Men vetenskapen har också bidra-
git till problem, bland annat miljöproblem. Receptet mot
problemen har länge varit mer vetenskap och teknik.
Men nu har vetenskapen ramlat ner från piedestalen
och ifrågasätts ofta i samband med miljökonflikter,
skriver Johan Hedrén. Den måste nu visa sin goda vilja
att samverka med andra aktörer. Ingen har hela san-
ningen. Kunskapen är begränsad, och utopiska dröm-
mar som målet om giftfri miljö är provisoriska. 

Johan Hedrén, Institutionen för Tema,
Linköpings universitet. 
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etenskapen är långt ifrån den enda kunskaps-
form som är av betydelse för samhällets hantering

av miljögifter och andra miljöproblem, men den är natur-
ligtvis oerhört viktig. I vår strävan efter att uppnå en
giftfri miljö har vetenskapen centrala funktioner att
fylla exempelvis när det handlar om att klargöra ämnens
giftighet, förekomst, spridning och omvandling, eller
när det gäller lämpligheten i olika åtgärder och även 
i argumentationen för att övervinna motståndet mot
åtgärder av olika slag. Men vetenskapen har också en
problemsida som det är viktigt att uppmärksamma,
särskilt när den bidrar med det underlag som används
när politiska målsättningar läggs fast.

Den betydelse som vetenskapen har haft för utveckling-
en av det moderna samhället kan knappast överskattas.
Det var genom de vetenskapliga framstegen som indust-
rialiseringens teknik tillskapades, och hela välfärdssam-
hällets framväxt har vilat tungt på såväl naturveten-
skapliga som teknikvetenskapliga, medicinska, samhälls-
vetenskapliga och humanistiska resultat och föreställning-
ar. Alla politiska reformer har föregåtts av grundliga
utredningar i vetenskaplig regi, och det finns hur många
exempel som helst på att vetenskapliga resultat har
använts till att utveckla produkter och teknik som 
i sin tur har kommit att prägla hur vi idag lever våra
liv, dygnet runt. Ett av de senaste och mest påtagliga
exemplen är informationstekniken som har oöverblickba-
ra sociala konsekvenser som spänner över hela jordklotet.

V
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Det finns också hur många exempel som helst på hur
användningen av ny teknik har fått konsekvenser som
inte alls avsetts och som inneburit stora problem. Hit hör
alla de problem vi hänför till ”miljöfrågan”. Den tyske
sociologen Ulrich Beck har påpekat att det länge var
vetenskapen man åter vände sig till när negativa kon-
sekvenser av teknik och annat vetenskapligt baserat
handlande uppdagades. Lösningen på de problem som
orsakats av vetenskap och teknik var kort och gott mer
vetenskap och ytterligare ny teknik. Den logiken har
uppenbarligen fortfarande ett visst grepp om utveckling-
en, och den stora satsning som sedan något decennium
tillbaka har gjorts på så kallad ”grön” teknik följer i allt
väsentligt denna formel.

Kritik mot vetenskapen
Men sedan 1920-talet har vetenskapens betydelse för
samhällsutvecklingen tolkats utifrån ett kritiskt grans-
kande perspektiv, och här har det handlat om att försöka
förstå hur även tänkandet, värderingarna, idealen, målen
och identiteterna påverkas av den utveckling som i mångt
och mycket bestäms av den alldeles speciella konstella-
tion av vetenskap, politik och ekonomi som varit för-
härskande i det västerländska samhället. 

Detta kritiska perspektiv har utvecklats av Frankfurter-
skolan sedan 1920-talet liksom av kända franska tänkare
sedan 1960-talet, särskilt Michel Foucault. Ur detta
perspektiv framträder vetenskapen som en verksamhet
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som inte bara bidrar med insikter, utan som även
hämmar och styr människor på en mängd olika sätt.
Genom vetenskapen och dess olika tillämpningar defi-
nieras hur det sunda, goda och korrekta livet ser ut,
vilka beteenden som är normala, vilket liv som är civi-
liserat, hur man ska må och vara beskaffad för att anses
vara frisk, och så vidare. Sålunda har vetenskapen nyttjats
flitigt till att intyga att det är genom den som den över-
lägset bästa kunskapen produceras, och vetenskapen har
därmed också framträtt som en garant för att den politik
som genomförts med dess stöd bygger på de bästa
insikterna. 

I alla de praktiska sammanhang där en yrkeskår verkar
i samhällets tjänst med vetenskapen som grund inne-
bär detta att det definieras ett maktmönster. Samhälls-
medborgarna är i dessa möten ofta helt i händerna på
dem som besitter den vetenskapliga kunskapen, och för-
väntas också oftast uppleva detta som en slags trygghet:
varje problem hanteras av en upplyst expertis, och om
man vänder sig till den så får man hjälp. 

Redan de tidiga teoretikerna från Franfurterskolan tyckte
sig se hur vetenskapen på felaktiga och rent av oerhört
destruktiva grunder byggde upp sina idéer om vad som
är möjligt att veta, vad som kännetecknar bra veten-
skapliga teorier och vilka metoder som är lämpliga och
acceptabla. Vetenskapen gjorde sig, enligt dem, skyldig
till ett klassiskt högmod, med anspråk på visshet och
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insikter långt utöver vad dessa filosofer ansåg vara rimligt
och välgrundat. Därför var de måna om att lyfta fram
de osäkerhetsmoment som forskningen är förbunden
med, och att klargöra vilka gränser som finns för vad som
är möjligt att säkert veta. De arbetade också med att
beskriva hur man kan se att den västerländska vetenska-
pen är genomsyrad av och bekräftar värderingar och
fördomar som är eller har varit starka i samhället överlag. 

Experter och lekmän – konflikter kring miljöfrågor
Just osäkerhetsmomentet är problematiskt i mötet
mellan vetenskaplig kunskap och andra kunskapsformer.
Naturligtvis inträffar det ofta konflikter i de många
mötena mellan vad vi kallar expertis och lekmän. Den
offentligt proklamerade Sanningen, den vetenskapligt
grundade, skär sig mot ståndpunkter som vilar på andra
kunskapskällor som praktisk erfarenhet och muntliga
berättelser. Men så länge medborgarna inte använt veten-
skapligt accepterade argument har deras kunskapsanspråk
sällan ansetts vara mycket värda. 

Det finns många exempel på sådana konflikter inom det
vida fält som associeras till miljöfrågorna: striden om
älvarna, om hormoslyret och om kärnkraften, för att
nämna några av de mest kända. Samma sak gäller också
de många mindre kända lokala kamper som utspelats
kring planerade och påbörjade vägbyggen, järnvägsbyg-
gen, nedgrävda gifttunnor, skogsavverkningar med mera. 
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Det mest aktuella och slående exemplet är kanske
användningen av det giftiga tätningsmaterialet Rhoca-
Gil i arbetet med att bygga järnvägstunneln genom
Hallandsåsen. Här har många planerare och experter
fått utstå både spott och spe i mötet med lokalbefolk-
ningen, som i sin tur har känt sig kränkt och överkörd.
I den mån de senare vunnit framgångar i dessa kontro-
verser har det ofta varit genom att de lyckats knyta till
sig en kompetens som förmått argumentera med stöd
i vetenskapen, trots att de många gånger själva genom
egna erfarenheter av hur den plats där de bor förändrats
har kunnat konstatera att saker och ting inte står rätt till. 

Vetenskapen ner från piedestalen
Miljöfrågorna är också särskilt intressanta när det gäller
att förstå hur synen på vetenskapen och vetenskapens
roll inom politik och praktik har förändrats under halva
det sekel som har gått sedan miljöpolitiken etablerades
under 1960-talet. Den franske analytikern Francois
Lyotard fick under senare delen av 1970-talet i uppdrag
av ett kanadensiskt departement att utreda bland annat
vetenskapens roll inom politiken. I den mycket upp-
märksammade rapport som blev resultatet av detta
uppdrag gjorde han bedömningen att vetenskapen höll
på att förlora mycket av den centrala ställning som den
tidigare haft. Lyotard tyckte sig se en mängd tecken på
att allmänhetens förtroende för vetenskapen hade
urholkats, liksom överhuvudtaget legitimiteten i den
allians av politik och vetenskap som lagt grunden för
hela det moderna samhället. 
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Lyotard är långtifrån ensam om att ha gjort denna
bedömning. Ulrich Beck har också gjort en omdebatte-
rad analys. Liksom Lyotard konstaterar Beck att veten-
skapen har plockats ner från piedestalen. Allmänhetens
inställning till vetenskapen präglas alltmer av skepsis
och ett kritiskt förhållningssätt. Men till skillnad från
Lyotard uppfattar Beck detta som en gradskillnad mer
än en artskillnad. Politik och vetenskap i förening är fort-
farande den faktiska och även önskvärda grunden för
utvecklingen, men i Becks perspektiv har det klassiska
vetenskapliga högmodet nu till stor del skalats bort. I
denna förändring uppfattar Beck miljöfrågan med dess
koppling till tekniken som central. Det har blivit uppen-
bart att de tekniska välfärdspolitiska framstegen skett till
priset av enorma, historiskt unika risker och miljöför-
ändringar. Den gamla modellen övertygar inte längre, där
de negativa konsekvenserna av tekniska tillämpningar
fixas till med hjälp av mer vetenskap och ytterligare ny
teknik. Istället har vi hamnat i ett tillstånd av globala hot
och risker som ingen längre vare sig kan försäkra sig mot
eller skydda sig från. Därför står vi nu inför en historiskt
unik situation där hela jordens befolkning sitter i samma
lilla osäkra båt på ett stormigt, okontrollerbart och
oförutsägbart hav.

Det vetenskapliga förnuftets gränser har på ett ytterst
obehagligt och otvetydigt sätt kommit att uppdagas för
människor överlag, menar Ulrich Beck, och mänsklig-
heten har ett gemensamt intresse av att förändra den
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arbetsform som politiken och vetenskapen varit stöpt
i under det moderna samhällets framväxt. Det krävs nu
långt större försiktighet vid tillämpningen av tekniken,
och inom politiken måste nya former till där veten-
skapens ställning inte längre är lika auktoritär. 

I den mån Beck har rätt, och i den mån hans analys
träffar den svenska utvecklingen, kan man nog på goda
grunder hävda att kärnkraften har varit en nyckelfråga. 
I den stormiga och långvariga debatt som föregick folk-
omröstningen 1980 hamnade vetenskapens roll och
status regelbundet under luppen. Dess högt ställda
visshetsanspråk förnedrades på ett oförglömligt sätt av
Tage Danielsson i hans drift med bruket av både san-
nings- och sannolikhetsbegreppet, men den diskussionen
fick också ett stort utrymme i den offentliga debatten. 

Från Tyst vår till Teckomatorp
Med miljögifterna förhåller det sig nog annorlunda.
Just dessa framstår än så länge snarare som en del av
vetenskapens framgångshistoria. Forskare har ofta kunnat
rapportera om nya insikter om giftiga ämnen på fel plats,
och detta har också ofta kunnat förbindas med påtagliga
och synliga förändringar av de biologiska miljöerna. Men
framför allt har det nog varit osynligheten som utmärkt
detta område, och beroendet av sofistikerade vetenskap-
liga analyser och instrument. Rachel Carsons bok Tyst
vår satte fokus just på detta, och kom ju att prägla
mycket av den anda som det breda miljöengagemanget
föddes och utvecklades i. 
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Men samtidigt finns det en del i historiens backspegel
som grumlar denna historia. Skandalen med gifttun-
norna i Teckomatorp uppdagades inte i första hand
genom vetenskapen och de offentliga institutionernas
försorg, utan genom ett envist arbete av ideella aktörer.
Och sedan några år tillbaka pyr det kring frågan om
hur samhället har agerat i relation till träindustrin där det
visar sig att de oerhört giftiga och stabila ämnen som
har använts för träkonservering har kunnat hanteras
med stor oaktsamhet. Därför börjar vi nu på allt bredare
front inse att exempelvis dioxiner förekommer i höga
koncentrationer på platser där bostadsområden byggts
och där barn dagligen leker. Den trygghet vi på det här
området förväntas känna i relation till experter och
ansvariga myndigheter har fått sig en rejäl törn.

Problem med Sanningen
Det finns gott om exempel där det moderna samhällets
trygghetssystem har hamnat i onåd – politik, offentlig
administration och vetenskap i förening. Men till histo-
rien om vetenskapens roll och status hör även den
utveckling som ägt rum i de akademiska seminarie-
rummen och i de övriga forum som står tillbuds för den
akademiska debatten. Här har det förvisso under i stort
sett hela den moderna vetenskapens framväxt funnits
sprickor. Särskilt mellan de humanistiska ämnena och
naturvetenskapen har det förekommit oenighet som
gällt hur den vetenskapliga gärningen ska förstås. Både
den humanistiska och den samhällsvetenskapliga 
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traditionen har fått kämpa för att erkännas som lika
viktiga och nyttiga som den naturvetenskapliga och
den medicinska. När de förra har uttryckt sig i termer
av tolkning och mjuka data, har de senare kommit att
förknippas med begrepp som hårda data, säkra slut-
satser och bevis. 

Detta förhållandevis okomplicerade spänningsfält har
emellertid under de senaste decennierna ersatts av ett
synnerligen brokigt landskap, och det är ingen överdrift
att hävda att oenigheten om de vetenskapsteoretiska
premisserna i forskarvärlden numera är stor. Här vimlar
nu av uppfattningar om vilka förutsättningar som gäller
för vetandet och vad vetenskapen kan och bör bidra med
i samhällsutvecklingen. 

Idag existerar inom universiteten ett flertal mer eller
mindre motstridiga uppfattningar om innebörden i och
relevansen av flera av vetenskapens historiskt sett mest
centrala begrepp, såsom bevis, sanning, objektivitet och
nytta. I den här situationen lurar naturligtvis föraktet
och avvisandet av den vetenskapliga gärningen över-
huvudtaget, och fältet kan tyckas ligga öppet för i stort
sett vilka kunskapsanspråk som helst. Men det är att dra
helt fel slutsatser. Att den höga svansföring som utmärkt
vetenskapen under större delen av 1900-talet nu inte
är riktigt lika klädsam är inget bra skäl att förkasta
denna kunskapstradition och dess roll helt och hållet. 
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Kanske kan man hävda att vi befinner oss i ett till-
stånd av vetenskaplig ambivalens – en svår balansgång
mellan oreserverad tillit till och förakt för det veten-
skapliga förnuftet. Det bör få till följd att expertrollen
och vetenskapens roll inom politik och förvaltning
blir en annan, och att samhällets arbete med att skapa
en trygg värld och att minimera risker inte kan vila så
tungt på vetenskapen som tidigare.

Ödmjukhet på sin plats
Tyvärr tycks vare sig universitetsvärlden eller det
offentliga samtalet särskilt väl rustat för att hantera
denna ambivalens, eller för att komma ur den olyckliga
polarisering som den ofta ger upphov till. Inom univer-
sitetssystemet är det fortfarande möjligt att få en doktors-
examen utan så mycket som en ynka poäng i vetenskaps-
teori, och med den begränsningen är man knappast
särskilt bra rustad när det gäller att förhålla sig till frågor
om vilken status den kunskap man utvecklar har. Men
man gör både vetenskapen och politiken en björntjänst
om man inte erkänner vetenskapens svagheter, och detta
erkännande är något helt annat än att förneka dess
relevans helt och hållet. 

Att benhårt hålla fast vid de höga sanningsanspråk som
vetenskapen dominerats av under större delen av 1900-
talet är att bädda för att allmänhetens tillit avtar och
att vetenskapens roll försvagas. Tillit och förtroende byggs
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genom samverkan. Detta talar för ett tätare samarbete
mellan alla de aktörskategorier som har intressen 
i kunskapsprocessen och som ser problem som väntar
på att hanteras. Exempelvis kunde hypoteser formuleras
och risker analyseras i samarbete mellan forskare och
människor med praktiska erfarenheter från sitt vardags-
eller yrkesliv. Människor som inte är knutna till någon
akademisk forskningsverksamhet kan ge viktiga bidrag
till det samhälleliga arbetet med att motverka och
förebygga miljöförstöring.

Att kartlägga miljögifternas härkomsthistoria, sprid-
ning, omvandling, verkningar och synergier är oerhört
komplicerat. Arbetet är förbundet med en rad osäker-
hetsmoment som gäller exempelvis hypotesbildning och
hypotesprövning, mätinstrumentens kapacitet och till-
förlitlighet, laboratorieexperimentens design och relation
till de verkliga miljöerna samt forskarnas självständighet
och heder. Samtidigt är det oerhört svårt för allmänheten
att skaffa sig den kunskap som krävs för att bilda sig en
uppfattning om hur riskerna ser ut. I detta läge är det
mycket viktigt att arbetet bedrivs på ett förtroende-
skapande sätt. En fördjupad samverkan torde vara ett
steg i denna riktning, och samverkan bör baseras på
bland annat ett ömsesidigt erkännande av att endast
vara i besittning av kunskap som i viss mån står på
osäker grund.
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Giftfri miljö är en vacker utopi
Giftfri miljö – utopi eller verklig chans? Det mest legiti-
ma och sannolikt också det minst riskfyllda och mest
effektiva sättet att närma sig den här bokens huvudfråga
är att betrakta målet om en giftfri miljö som en utopi.
I de klassiska utopierna, som Thomas Mores ”Utopia”
och Francis Bacons ”The New Atlantis”, gestaltas sam-
hällen som fulländats helt på vetenskaplig grund. Men
den klassiska utopin kännetecknas av att upptäckarna,
efter att ha återvänt hem och berättat om sina intryck,
aldrig förmår lotsa sina landsmän tillbaka till dessa
fantastiska platser. Utopin lever därför endast kvar som
inspiration, och detta är en tydlig signal om att den inte
ska betraktas som möjliga att realisera. Att sträva efter
det fulländade är en sak, en helt annan att tro att det
kan uppnås.

Kunskapen är alltid begränsad. Det betyder också att de
utopiska drömmarna bör betraktas som provisoriska.
En giftfri miljö är en vacker utopi som bör hållas levande
och utvecklas i takt med ständigt nya och förändrade
insikter om miljögifternas värld. Men det vore både
förvirrat och förmätet att framställa den som en verklig
chans, i all synnerhet om det handlar om något som
ska realiseras till år 2020. 
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Johan Hedrén är lärare och forskare vid Tema vatten 
i natur och samhälle och Tema mat vid Linköpings
universitet. Hans forskning har bland annat handlat
om relationerna mellan vetenskap och politik i miljö-
vårdsarbetet.
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Reach ger oss inte giftfri miljö

Hur ska Sverige, EU och världen få säkra kemikalier?
Kommer problemet att lösas med EU:s nya kemikalie-
lagstiftning Reach? Nej, Reach är bara ett första litet
steg, skriver Christina Rudén. Bara kemikalier som
tillverkas i riktigt stora volymer kommer att testas 
i Reach. Men de 60 000 kemikalier som tillverkas 
i mindre mängder kommer att förbli i stort sett otestade.
För de allra flesta ämnen kommer kunskaperna inte
att räcka för att tillverkaren ska kunna ge tillräckligt
bra riskinformation till konsumenterna.

Christina Rudén, Institutionen för filosofi 
och teknikhistoria, Kungliga tekniska 

högskolan i Stockholm. 
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arje dag får du i dig ett antal olika kemikalier.
De finns i luften du andas, maten du äter och

vattnet du dricker. De finns i våra kläder, i de hus där vi
bor, i leksaker, förpackningar, hudkrämer, ja i snart sagt
allting. Om man analyserar kroppsvävnad från vilken
människa som helst på jorden, till och med nyfödda
barn, så finner man en provkarta av olika industriellt
tillverkade kemikalier. 

Man hittar till exempel fortfarande rester av bekämp-
ningsmedlet DDT, förbjudet i vår del av världen sedan
många år. Du innehåller restprodukter från olika för-
bränningsprocesser, till exempel dioxiner, och säkerligen
också lite PCB som bland annat använts som bygg-
material i hus. Dessutom garanterat också några olika
flamskyddsmedel som används för att förhindra bränder
i till exempel datorer och teveapparater. Men de här
ämnena hittas i våra kroppar oftast i mycket låga halter,
och frågan man ställer sig förstås är: Är det farligt? Svaret
är att det vet vi faktiskt inte. 

Vi vet nästan inget om blandningar
I dagens Europa används ungefär 70 000 enskilda kemi-
kalier. Om ungefär ett hundratal av dessa vet vi riktigt
bra hur de påverkar människors hälsa. För något eller
några få tusen enskilda ämnen har vi någorlunda bra
kunskaper om hur hälsofarliga de är. Men för övriga
tiotusentals kemikalier saknar vi viktiga kunskaper om
riskerna med att använda dem. Antalet kemiska produk-

V
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ter, alltså blandningar av kemikalier som färg, lim och
impregneringsmedel, är förstås många många gånger
fler än 70 000. Hur blandningar av kemikalier påverkar
människors hälsa vet vi nästan ingenting om. 

Vi behöver alltså veta mycket mer om kemikaliernas
eventuella negativa effekter. Vi vill ha tillräckliga kun-
skaper för att kunna hitta de allra farligaste ämnena så
att vi kan reglera användningen av dem innan någon
skadats, och dessutom behöver vi ha kunskaper så att
övriga kemikalier ska kunna användas på ett säkert sätt.
Det är detta som är det viktigaste syftet med EU:s nya
kemikalielagstiftning Reach.

Giftighet och exponering avgör risken
Hur mycket kunskaper behöver vi då för att kunna bedö-
ma riskerna? Det finns inget enkelt svar på den frågan.
Hur riskfylld en kemikalie är beror på två saker. För det
första hur giftig den är. Det finns kemikalier som väte-
cyanid som redan i små mängder kan döda en vuxen
människa. Det finns också kemikalier som vi kan få i oss
i stora mängder innan någon skada sker. Dessutom kan
kemikalier ge upphov till många olika typer av skadliga
effekter. Allt ifrån kortvarig hud- eller ögonirritation, till
långvariga eller livslånga skador som allergier, nedsättning
av fortplantningsförmågan, eller cancer. En del av dessa
effekter uppkommer direkt, medan det för andra kan ta
åratal innan de visar sig. Det gäller till exempel cancer-
framkallande ämnen. Cancer kan behöva så lång tid
som trettio år för att utvecklas.

Formas_giftfri_bok_0828  06-08-30  09.59  Sida 283



285

som bestämmer vilka testresultat som ska ge upphov
till olika varningsmärkning. Det finns till exempel regler
för vilka testdata som behövs för att ett ämne ska anses
vara akut giftigt, hud- eller ögonirriterande, allergifram-
kallande, cancerframkallande, påverka fortplantningen
eller vår arvsmassa (DNA), och när det ska anses vara
miljöfarligt. Men det finns en avgörande begränsning
med märkningsreglerna; de kräver inte att kemikalierna
ska vara testade. Reglerna kan bara användas om test-
resultat redan finns. Om tester saknas kan produkten inte
bedömas och alltså inte heller förses med någon var-
ningsmärkning. Kraven på vilka tester som tillverkaren
måste göra för sina kemikalier kommer att bestämmas
i Reach.

Bara kemikalier i stora volymer testas i Reach
Utan kunskaper om kemikaliernas egenskaper kan vi
inte bedöma riskerna med att använda dem. Det vik-
tigaste syftet med Reach är att generera sådana kunska-
per. Att undersöka 70 000 kemikalier för alla möjliga
typer av farliga egenskaper tar lång tid och kostar mycket
pengar. Vi kan alltså inte räkna med att få reda på allt
vi vill om alla dessa ämnen på kort tid. Enligt reglerna
i Reach kommer därför kemikalier att genomgå testning
i olika omfattning, och hur mycket tester som kommer
att krävas beror på hur mycket ämnet används. Man
räknar med att ett ämne som tillverkas i stora mängder
är ett större problem än sådana som det bara tillverkas
lite av. Därför kommer Reach att kräva mer tester för
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högvolymkemikalier än för ämnen som bara tillverkas
i mindre volymer.

De cirka 10 000 kemikalier som tillverkas inom EU i
volymer över tio ton per år (och per tillverkare) kommer
att testas relativt noga i Reach. Tillräckligt noga för att
tillverkaren ska kunna avgöra om varningsmärkning
behövs. Men för ungefär 60 000 kemikalier som tillver-
kas i mindre mängder kommer kraven på tillverkarna att
testa sina produkter att vara låga även efter införandet
av Reach, så låga att kunskaperna inte kommer att räcka
för att tillverkaren ska kunna ge tillförlitlig riskinforma-
tion till konsumenterna.

Detta innebär åtminstone två problem. För det första
beror riskerna inte på den totala tillverkningsvolymen.
Vissa grupper av människor, till exempel de som jobbar
inom en viss industri, kan utsättas för stora mängder av
en specifik kemikalie även om den totalt sett bara till-
verkas i relativt liten mängd. För dessa människor spelar
det förstås ingen roll om det ämne de exponeras för
tillverkas i stora eller små volymer; deras behov av risk-
information är ändå detsamma. Men för ämnen som
tillverkas i mindre volymer kommer alltså tillgången på
sådan information att fortsätta att vara mycket begränsad
även efter införandet av Reach. 

För det andra är det ofta så att de allra farligaste ämnena
finns bland de kemikalier som det tillverkas lite av
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eftersom de farligaste ämnena vanligtvis inte säljs i stora
volymer. Riskerna med att hantera stora volymer av
väldigt giftiga kemikalier är helt enkelt för stora. Även
för dessa ämnen kommer alltså testkraven i Reach att
vara mycket låga. 

Frågetecken för dåligt testade produkter
Resonemanget ovan bygger på att varje kemikalie endast
undersöks i de tester som krävs enligt lagstiftningen.
Det är naturligtvis möjligt att kemikalietillverkarna själva
väljer att testa sina kemikalier mer än vad lagen kräver.
Ett sätt att förbättra kemikaliekontrollen skulle därför vara
att man försöker skapa drivkrafter som får dem att själva
ta initiativet att utsätta sina produkter för testning utöver
vad lagstiftningen fordrar av dem. 

Som tidigare nämnts kan otestade kemikalier inte förses
med något varningsmärke enligt nuvarande regler. En
kemisk produkt kan alltså sakna märkning av två skäl:
för att den är ofarlig (den har testats och befunnits ha låg
giftighet), eller för att den är otestad (vi vet inget om dess
eventuella skadliga effekter). För konsumenten går det
alltså inte att se skillnad på vad som är otestat och vad
som är ofarligt, i båda fallen kommer produkten att
sakna varningsmärke. Detta är olyckligt eftersom det
kan finnas goda skäl att hantera det otestade ämnet
med mer försiktighet.

Ett sätt att förändra detta som vi på KTH har föreslagit
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kan vara att märkningssystemet får ett nytt varnings-
märke. Det kan till exempel se ut som ett frågetecken.
Om en kemisk produkt är märkt med frågetecknet
skulle det betyda att kemikalien är dåligt testad. Fråge-
tecknet skulle göra det svårare för företagen att sälja
kemikalier som är dåligt testade. Skulle du vilja köpa ett
tvättmedel, eller en burk färg som är märkt ”dåligt testat”?
Det här skulle ge företagen en drivkraft att frivilligt
testa sina produkter tillräckligt mycket för att kunna
ta bort frågetecknet från förpackningen. 

Reach bara ett första steg
Kemikalier kan ha både positiva och negativa effekter,
och kemikalielagstiftning är följaktligen oerhört kom-
plicerad. Det nya systemet Reach är på grund av detta
en kompromiss mellan många olika aspekter. Reach i den
version som föreslås 2006 kommer inte att lösa alla
kemikalieproblem. Den nya lagstiftningen är bara ett
första litet, men viktigt steg på väg mot en kemikalie-
kontroll som kan låta oss dra nytta av kemikaliernas
alla goda egenskaper utan att vi samtidigt riskerar vår
hälsa och vår miljö. 

Det föreslagna frågeteckenmärket
för dåligt testade kemikalier.
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Christina Rudén är toxikolog och forskare på
Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Hennes
forskning fokuserar på frågor som har att göra med
testning och riskbedömning av kemikalier.
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Ska Reach bli mer än en tumme?

Kemikalieregler för en hållbar utveckling vore en 
samhällsekonomisk vinst, skriver Mikael Karlsson. Tre
principer bör råda i kemikalielagstiftningen: försiktighets-
principen, förorenaren betalar samt ett mer demokratiskt
beslutsfattande. Dagens EU-regler når inte alls upp till
kraven, och risken är stor att även den nya lagstiftning-
en Reach bara blir en tumme. 

Mikael Karlsson, Avdelningen för miljö-
vetenskap, Karlstads universitet.
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ycker du att det är ett problem att du troligen
har hundratals naturfrämmande kemiska ämnen

i din kropp? Eller att det saknas kunskap om vilka effek-
ter dessa kemikalier har på din hälsa? De flesta skulle
nog svara ja på de två frågorna. Men enligt den kemi-
kalielagstiftning som gäller inom EU idag, det vill säga
innan Reach träder i kraft, är en sådan situation inte
problematisk. Problem uppstår däremot om kemikalier-
na som finns i kroppen är bevisat giftiga i djurförsök,
eller om de bedöms farliga på annat sätt och samtidigt
finns i halter som antas innebära oacceptabla risker.

Detta kanske låter intuitivt riktigt. Om kemikalier inte
är giftiga eller bara finns i halter som inte utgör en risk
så gör det väl inget om de finns i kroppen? Problemet är
att det saknas kunskap om både effekter och halter för
nästan alla kemiska ämnen. Ännu mindre vet vi om
hur olika kemikalier påverkar människa och miljö när
de samverkar med varandra. Den synnerligen komplexa
blandning av tusentals kemiska ämnen som människor
möter varje dag går inte ens att riskbedöma.

Effekter för hälsa och miljö
Vissa kemikalier har gjort och gör stor skada i miljön
och på människors hälsa. Bekämpningsmedel som DDT
ger effekter långt utanför åkrarna, och slog nästan ut
vissa arter av rovfåglar från Östersjöområdet för några
decennier sedan. Kemikalien PCB, som bland annat
används i byggnader, skadar sälar i Östersjön och män-

T
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niskor som äter mycket fisk med PCB. Flera tung-
metaller är hälsofarliga och exempelvis har tusentals
barn fått nedsatt intellektuell förmåga efter att de utsatts
för bly i sin vardag. Cancerframkallande kemikalier sprids
som luftföroreningar från trafiken och genom kemi-
kalier i konsumentprodukter.

Listan på välkända problem kan göras lång. Till den
kommer misstankar om nya problem från många relativt
nya kemikalier. Miljöstörningar av bromerade flam-
skyddsmedel som sprids från elektriska produkter, och
nedsatt fruktsamhet på grund av ftalater i mjuka plast-
leksaker har diskuterats intensivt på senare år. Miljö- och
hälsoeffekter av barnkläder impregnerade med fluor-
miljögifter är kanske det senaste i raden av problem som
lyfts fram.

Stora pengar att vinna
På grund av de stora kunskapsbristerna är det svårt att
beräkna de totala kostnaderna för miljö- och hälsoskador
av kemikalierna. Men kommissionen anger att redan en
aningen skärpt lagstiftning inom EU kan medföra hälso-
vinster värda ungefär 50 miljarder euro under en trettio-
årsperiod. Miljövinsterna beräknas bli lika stora. Till
dessa minimisiffror för kemikaliernas skadekostnad
kommer stora belopp för att städa i kemikaliesamhället.
Enbart saneringen av miljögiftet PCB beräknas uppgå
till 15 miljarder euro inom EU.
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Allt talar för att samhället har mycket att vinna på före-
byggande arbete som skiljer agnarna från vetet, det vill
säga leder till att bra kemikalier nyttjas samtidigt som
farliga undviks. Som en bakgrund till de åtgärder som
behöver vidtas följer här en redovisning av problemen
med dagens regler.

Kemikalieregler i dagens EU
EU:s nuvarande kemikalielagstiftning skiljer på ”existe-
rande” och ”nya” kemiska ämnen. De ”existerande”
kemikalierna registrerades 1981 och uppgår till drygt
hundratusen, närmare bestämt 100 106 stycken. Om
dessa är kunskaperna mycket begränsade. 141 kemika-
lier har valts ut för riskbedömning, en process som
pågått sedan början av 1990-talet. Risk-bedömningen
syftar till att fastställa i vilken mån oacceptabla risker för
människa och miljö uppstår när ämnena används.
Detta tar mycket lång tid och processen har inte avslu-
tats för mer än omkring 70 ämnen. Med denna takt
skulle det ta tusentals år att gå igenom alla existerande
kemikalier. Processen är långsam eftersom frågorna är
komplexa och föremål för debatt och tolkningar där
vetenskapliga överväganden bara är en bland flera fak-
torer. Särintressenas tolkningar spelar också in.
Exempelvis ifrågasätter kemikaliindustrin nästan regel-
mässigt nya studier som visar på risker.

För ”nya” kemiska ämnen ställs krav på att vissa begrän-
sade data ska finnas tillgängliga när ett nytt ämne införs
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på marknaden. Det ger myndigheter och politiska
beslutsfattare en möjlighet att fånga upp och reglera
användningen av tänkbara problemkemikalier, även
om också sådana beslut ofta föregås av tidsödande dis-
kussioner.

Vetenskap och politik
Ett huvudproblem i dagens regler är att kemikalier anses
oproblematiska till dess motsatsen bevisats. Om inte en
riskbedömning påvisar exempelvis giftighet, det vill säga
att en kemikalier framkallar cancer, påverkar arvsmassan
eller förmågan till fortplantning, är det oftast mycket
svårt att besluta om riskbegränsning. Detta beror på en
sammanblandning av vetenskap och politik.

För att på vetenskaplig grund kunna säga att kemikalien
A orsakar effekten B krävs en mycket god bevisföring
och upprepade försök under olika betingelser enligt den
vetenskapliga konstens alla regler. Här anses det viktigt
att hellre missa ett ”sant samband” än att ta ett ”falsk
samband” för givet. Så byggs vetenskaplig kunskap.
Inget fel i det.

Men frågan är om det är rimligt att ställa samma bevis-
krav i miljöpolitiken. Historien har nämligen gång efter
annan visat att riskminskande åtgärder då ofta kommer
i ett orimligt sent skede, ibland när omfattande oönskade
skador redan har uppstått.
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Vi plockar svamp enligt försiktighetsprincipen
En viktig utgångspunkt för att skydda hälsa och miljö
är att arbeta med förebyggande åtgärder. I ett läge där
kunskap saknas om en viss kemikalie, vilket är det
normala under överskådlig framtid, borde därför ett
kemiskt ämne regleras redan när det finns misstankar om
att det är farligt. Vid politiska beslut om riskminskning,
exempelvis förbud mot viss användning av ett specifikt
ämne, bör kraven sänkas jämfört med när bitar ska läggas
till det vetenskapliga pusslet. Bättre att vara försiktig en
gång för mycket än tvärtom. I miljöpolitiken kallas detta
försiktighetsprincipen.

Försiktighetsprincipen används ofta av den som plockar
svamp. Den som inte är svampexpert sorterar nog svam-
par i tre kategorier: de välkända och ätbara, de som
känns igen som giftiga, och de som är okända. De flesta
plockar och äter enbart de välkända svamparna; de beter
sig försiktigt.

Inom EU säljs även ”okända svampar”
EU:s kemikalielagstiftning däremot innebär att det är
acceptabelt att sälja inte bara de ätbara utan även de
okända svamparna, till dess forskarsamhället efter år av
studier och i nära nog full konsensus vetenskapligt
bevisar att en okänd svamp verkligen är giftig eller
oacceptabel på annat sätt. Detta juridiska förhållande
innebär att det inte är ett problem att du som läser
detta har många okända naturfrämmande kemikalier 
i din kropp. 

Formas_giftfri_bok_0828  06-08-30  09.59  Sida 296



297

Inte heller räcker alltid en vetenskapligt baserad miss-
tanke om oacceptabla risker (att forskare i vetenskapligt
granskade tidskrifter har publicerat resultat som antyder
problem) för att kunna besluta om riskminskning. Vissa
bromerade flamskyddsmedel är exempel på det. Ibland
är lagstiftningen till och med så svag att kemikalier som
klassificerats som giftiga får fortsätta att säljas i konsu-
mentprodukter som används av vuxna och barn. Till
dessa hör bland annat vissa ftalater som är giftiga för
förmågan till fortplantning.

Insikten om allt detta har medfört ett arbete inom EU
för att skärpa lagstiftningen. Tyvärr har de tankar som
kommissionen först presenterade kraftigt kritiserats av
kemiindustrin, med följden att ett rejält urvattnat lag-
förslag kallat Reach nu växer fram i samspel mellan
ministerrådet, kommissionen, Europaparlamentet och
särintressen. Den utdragna beslutsprocessen antas gå 
i mål i slutet av 2006, varefter lagstiftningen stegvis träder
i kraft under de följande elva åren. Utan att gå in på
detaljer är det uppenbart att förslaget kan liknas vid att
okända svampar kan fortsätta att säljas inom EU, även
till barn – men inte lika ofta som tidigare.

Tre principer för hållbar utveckling
Nu uppstår frågan vilka krav som bör ställas för att
bättre skydda hälsa och miljö. Tre principer framstår
som viktiga: 1) försiktighetsprincipen, 2) principen att
förorenaren (och inte den drabbade) hålls ekonomiskt
ansvarig för miljöskador, och 3) principen att besluts-
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fattandet i sig bör reformeras så att allmänheten får ett
större inflytande.

Försiktighetsprincipen kan sammanfattas som en 
skyldighet att vidta åtgärder vid miljöhot även när osä-
kerhet rådet. Den leder till att kemikalier med okända
egenskaper klassificeras som farliga till dess motsatsen
bevisats, något som inte lär blir följden av Reach. Om
en okänd kemikalie konstateras ha egenskaperna att
kunna spridas globalt och kunna lagras i levande orga-
nismer så bör den fasas ut även om den inte är bevisat
giftig. Detta synsätt har stöd i den svenska riksdagens
beslut om en ny kemikaliepolitik och innebär att det är
oacceptabelt att människor bär på okända kemikalier. 

Om Reachförslaget inte punkteras ytterligare så kan
detta synsätt delvis göra sig gällande. Principen bör
även leda till att kemikalier med farliga egenskaper
konsekvent byts ut mot mindre farliga alternativ, något
som ibland kallas utbytesregeln. Den kan bli en del av
Reach beroende på vilka beslut som fattas.

Förorenaren ska betala
Att en förorenare ska betala innebär att denne bör hållas
juridiskt ansvarig om skador uppstår på hälsa eller miljö.
Så ser inte lagstiftningen ut idag. När miljöskador upp-
står får de skadelidande betala. Principen kan tillämpas
genom att man inför differentierade miljöavgifter på far-
liga eller okända kemikalier, exempelvis att en produ-
cent åläggs en avgift till dess kunskap har tagits fram.
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Det påskyndar riskbedömningsarbetet och leder till att
producenterna strävar mot att använda kända kemikalier.
Avgifterna som kommer in kan nyttjas för att finansiera
den viktiga riskforskningen inom området. 

Reachförslaget innehåller inget av detta tänkande.
Däremot har vissa medlemsländer inom EU infört
miljöskatter på kemikalieområdet, exempelvis Sverige
för bekämpningsmedel.

Moraliska frågor i kemikaliepolitiken
Reformeringen av beslutsfattandet som sådant är också
viktigt. Det är ingen hemlighet att kemiindustrins
lobbyister har ett orimligt stort inflytande över de beslut
som fattas idag. Bättre förutsättningar för andra intresse-
organisationers medverkan i beslutsprocesser krävs för
att skapa balans mellan olika intressen. Ett ytterligare steg
vore att låta lekmän delta i beslutsfattandet, något som
troligen skulle medföra minskade kemikalierisker.
Småbarnsföräldrar utan ekonomisk vinning i kemi-
industrin skulle nog förespråka andra beslut än kemi-
industrins lobbyister, och de är minst lika kompetenta
att avgöra de moraliska frågor som kemikaliepolitiken
ytterst handlar om. 

Genomslag för ett sådant synsätt lär inte alls följa av
Reach. Det förutsätter en demokratisering av besluts-
fattandet inom EU som inte är helt osannolik, men
som i vilket fall lär dröja flera år.
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Samhällsekonomisk vinst
De tre principer som diskuterats ingår i den moderna
miljöpolitiken och finns i EU:s grundläggande
lagstiftning. De är ännu dåligt tillämpade på kemikalie-
området, även om det vore fullt möjligt. Flera studier
visar nämligen att en skärpt lagstiftning inte alls skulle
ge orimliga kostnader för näringslivet. Tvärtom skulle
de stora delar av näringslivet som i dagsläget använder
okända kemikalier sannolikt vinna på starkare lagstift-
ning. Ett exempel är utbytesregeln som om den tilläm-
pas minskar de kommersiella riskerna på marknader
med alltfler miljömedvetna kunder.

Kemikalieregler för en hållbar utveckling vore en sam-
hällsekonomisk vinst. I vilken grad Reach blir ett steg
i rätt riktning återstår att se. Det beslutet vilar nu 
i händerna på politiska beslutsfattare. Hur de röstar
visar om de ser det som ett problem eller inte att du
som läser detta har många naturfrämmande kemikalier
i din kropp.

Mikael Karlsson är filosofie doktor i miljö- och energi-
system, och knuten till Avdelningen för miljövetenskap
på Karlstads universitet. Hans avhandling handlade om
hur komplexa miljörisker, till exempel användningen
av farliga kemikalier, kan hanteras för att gynna en
hållbar utveckling. Mikael är också ordförande i Svenska
Naturskyddsföreningen, samt ordförande i European
Environmental Bureau som är den europeiska miljö-
rörelsens samarbetsorganisation i Bryssel.
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Kemikaliepolitiken 
– ett svårskött pastorat

Miljömålet Giftfri miljö är en vision. Är den möjlig att
uppnå? Vi är rätt bra på att hantera miljöproblem. Vi till
och med förebygger en hel del problem. Men miljövården
blir aldrig färdig, skriver Lars J. Lundgren. Vårt vetande
växer, men vetenskapen har sina gränser. Ibland vill vi
inte göra vad vi kan och ibland kan vi inte göra vad vi vill. 

Lars J. Lundgren, docent i historia, Brottby.
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iljöproblem är samhällsproblem. De är ett resultat
av vårt sätt att producera, bo, konsumera och för-

flytta oss. Det är också på den samhälleliga arenan vi
måste hitta lösningar på dem. Det är skillnad på föränd-
ring och problem. Att upptäcka en förändring innebär
att konstatera en skillnad mellan ”så är det nu” och ”så var
det då”. Att formulera ett problem innebär dessutom
en värdering. Man konstaterar att förändringen eller den
nya situationen utgör ett icke önskvärt tillstånd. 

Hur blir en förändring ett problem?
I ”problem” ligger en uppmaning om att agera, att för-
ändra det icke önskvärda till något bättre. Något som
enbart beskrivs som en förändring hamnar inte så lätt
på den samhälleliga dagordningen; det måste i regel först
formuleras, lanseras och etableras som ett problem.
Kan man tala om miljöproblem utan någon förändring
i naturen? Ja, man kan ha ”sett fel”. Kan man konstatera
förändringar i naturen utan att tala om miljöproblem?
Ja, om ingen bedömer eller lyckas etablera förändringen
som ett problem.

Vad som ”får bli” ett problem beror på omständigheterna.
Vissa människor och grupper av människor agerar vid
en viss tidpunkt och plats för att en viss förändring i
naturen ska betraktas som ett miljöproblem, medan andra
anser att det inte finns någon anledning att tala om
denna förändring som ett problem. En förändring kan
inträffa utan att bli särskilt uppmärksammad, medan

M
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ett problem alltid ”blir till” genom att uppmärksammas
av engagerade människor.

Problemformulerandet utgör en del av den pågående
intressekampen och striden om makten i samhället och
är en del av politikens kärna. I denna strid är de avgöran-
de frågorna vad som ska räknas som problem, hur det
ser ut, för vem det är ett problem, vad som ska göras, vem
som ska göra det och vem som ska finansiera åtgär-
derna. Den som har inflytande över sättet att beskriva
en viss förändring eller situation och formulera ett
visst problem har också en potentiellt stor makt över
problemets fortsatta karriär.

Frågan om vems problemformulering som ska ligga till
grund för beslut och åtgärder har inget självklart svar.
Problematiseringen nerifrån (väljarna, medborgarna,
lokala organ, företag) ser ofta ut på ett annat sätt än den
problematisering som sker uppifrån (de valda, centrala
myndigheter, företag). Detta bör inte lösas genom att
den ena parten kapitulerar för den andra. Det vore en
demokratisk katastrof. 

Kunskaps- och åtgärdshuset – en modell
Man kan förlägga en del av samhällets kapplöpning
med sina miljöproblem till ett hus, kunskaps- och åt-
gärdshuset (figur 1). Huset har tre våningar och dess-
utom en vindsvåning. Det skulle kunna vara högre, och
möjligen också lägre, men en enplansvilla duger inte. 
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På den första våningen huserar i första hand kemister.
De ställs inför frågor som: vad finns det för ämnen i
den här organismen, eller finns det kvicksilver i den här
döda fasanen? Frågor som dessa kan vara mycket svåra
att besvara, rena detektivarbetet. De kan betecknas som
identifieringsfrågor eller ”frågor i kemin”. Om kemis-
terna lyckas besvara dem kan företeelser som den döda
fasanen hamna på den andra våningen. Där finns i första
hand biologer. De ställer frågor som: hur sprids det här
ämnet i naturen, hur påverkar det olika organismer, hur
bryts det ner och kan det anrikas? De här frågorna kan
betecknas som effektfrågor eller ”frågor i biologin”. Om
biologerna lyckas besvara dem kan fasanen hamna på
den tredje våningen. Där finns byråkrater och politiker
som ställer frågor som: vad betyder det här, måste vi göra
något, vad, när, hur, finns det någon teknisk lösning,
finns det något substitut för det som orsakar effekterna,
vad kostar det och vem ska betala? De kan betecknas som
åtgärdsfrågor, ”frågor i politiken”. 

På vindsvåningen huserar samhällsvetarna. Deras främsta
uppgift är att studera den tredje våningen – den i bred
mening politiska hanteringen av miljöfrågorna – och
då inte minst hur översättningen från ”förändring i natu-
ren” till ”problem i miljön” går till. Samhällsvetarnas
frågor kan betecknas som problematiseringsfrågor,
”frågor i samhället”. De ställer frågor som: hur har denna
fråga blivit till ett problem, vilka uppfattar frågan som
problematisk och varför betraktas den som problematisk? 
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”Den döda fasanen” behandlas på alla våningarna,
men man intresserar sig för olika aspekter av den.
Invånarna på de fyra våningsplanen har olika uppgifter
och kompetenser och ställer olika frågor, men de sam-
spelar på olika sätt med varandra och sin omgivning.

Figur 1. I kunskaps- och åtgärdshuset finns det tre våningar och en vinds-
våning. Längst ner ställer kemisterna sina frågor. Ovanför dem finns bio-
logerna. I tredje våningen huserar byråkrater och politiker. Och i vinds-
våningen finns samhällsvetarna som studerar vad som händer i huset. 
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Varje våning måste upptäcka förändringen och formu-
lera problemet utifrån sina förutsättningar. Dessutom
har det som händer på en våning betydelse för aktiviteten
och agerandet på andra våningar. En viktig skiljelinje
går mellan de två nedersta våningarna och den tredje.
Vetenskap och politik kan definieras som två åtskilda
sfärer, styrda av olika giltighetsdimensioner: sanning
respektive rättvisa. Miljöfrågor är inte bara kunskaps-
frågor utan också värdefrågor. På de två första våningarna
handlar det om att beskriva hur något är, exempelvis
ett tillstånd eller en process i naturen, om hur den
fungerar – frågor och svar. På den tredje våningen
handlar  det om hur miljön bör vara och vad som därför
bör göras – problem och åtgärder. Frågorna på de två
första våningarna utmynnar i en beskrivning – målet
är att veta. På den tredje våningen handlar det om att ta
ställning till vad som är acceptabelt eller önskvärt –
målet är att göra. 

De boende på de två första våningarna försöker ibland
lansera de upptäckta förändringarna i naturen som miljö-
problem. Ibland lyckas de med detta, genom trapp-
springande och agerande i huset. Men upptäckter görs
också utanför huset, av medborgare, miljöorganisationer
och journalister. Människor kan se, inse eller anse att
något inte är normalt, att det inte är som det bör vara,
och lansera detta som problem. Men de måste ofta gå in
i huset för att få hjälp med förklaringar på fenomenen
eller åtgärder mot problemen. Det är ju inte heller så att
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de ”där ute” stillatigande finner sig i att stå där; de går
in i huset och frågar, påstår och kräver. Det händer
också att forskare istället för att använda trapporna i
huset går utanför murarna och försöka skapa opinion
för en viss ståndpunkt – forskare har lika stor rätt som
andra att lansera problem. 

Veta, kunna och vilja
Ett samhälles sätt att handskas med sina miljöproblem
handlar om att veta, kunna och vilja (figur 2). De tre
finns inte alltid samlade på en hand utan kan vara upp-
delade på olika aktörer på motsvarande sätt som i risk-
triangeln på sidan 39. Den som har resurser, den som

Figur 2. Att hantera miljöproblem handlar om att veta, vilja och kunna.
Det är inte alltid så att det är en och samma människa eller aktör som
vet, kan och vill. 
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kan göra något, har inte alltid kunskaper eller vilja att
göra något. När den som har kunskap inte har vilja eller
förmåga att göra något händer inte heller mycket. Den
som vill men inte har kunskaper lär inte heller bli
särskilt framgångsrik. 

Det räcker alltså inte att veta för att något ska bli gjort.
Man måste också kunna, och inte minst vilja. Hand-
lingar är viljeakter. Det är således frågan om ett spel
mellan riskens skapare, reglerare och mottagare där kom-
binationerna mellan kunskap, vilja och förmåga blir
utslagsgivande. Det finns inget automatiskt eller logiskt
samband mellan att veta och att göra. Det finns ingen
koppling på det viset att en viss information leder till
en viss handling. En viss information kan leda till
åtgärder av olika slag. Det normala är att en viss infor-
mation inte utlöser någon handling alls. 

Väljarna kräver för lite
Varför löser inte politikerna miljöproblemen? Därför
att tillräckligt många av väljarna inte är tillräckligt
oroade för miljötillståndet här och nu för att ge de valda
mandat att vidta radikala miljövårdsåtgärder. Hur ska
politikerna kunna bedriva en radikal miljövård om inte
tillräckligt många väljare är med på noterna? Politiken
är ett samspel mellan väljare och valda.

Att miljövårdsarbetet är så mödosamt beror bland
annat på intressekonflikter mellan olika organisationer
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och mellan olika människor. Alla vill inte samma saker.
Det är inte politiken eller politikerna som skapar
oenighet utan politiken finns och behövs för att hantera
oenighet; människor har olika intressen, olika värder-
ingar och olika preferenser. Miljöproblematiken rymmer
också många målkonflikter; miljöstörande verksamheter
medför fördelar, inte bara nackdelar. Målkonflikterna
skär rakt igenom regeringar och individer. Miljövård
handlar om avvägning. Politiker är specialister på av-
vägning. Vad tål naturen? Vad tål företagen? Vad tål
medborgarna – ifråga om dålig miljö, ifråga om miljö-
vårdande åtgärder? Hur ska vi samtidigt kunna leva ett
gott liv och skydda naturen? Politikerna måste hantera
konflikter och lösa problem som inte alltid har någon
omedelbar logisk eller teknisk lösning. Det är en form
av expertis som inte uppskattas efter förtjänst.

Giftfri miljö – en jolmig vision
År 1999 antog riksdagen femton miljökvalitetsmål. Ett
av dem var Giftfri miljö, ett kort och koncist formulerat
mål. Och omöjligt. Det talas visserligen i en åtföljande
kommentar om att det handlar om ”ämnen och metaller
som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan
hota hälsa och den biologiska mångfalden”. Då är målet
inte utopiskt, bara orealistiskt. För det ska nämligen
uppnås inom en generation. 

I en annan kommentar sägs det att man i generations-
perspektivet snarare får tolka en giftfri miljö så att
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Ordlista

ADI
Acceptabelt dagligt intag; används bland annat för bekämpnings-
medel. Den största mängd av en substans som en konsument kan
inta dagligen under hela sitt liv utan hälsorisk.

Bioackumulation
Förhöjning av halten av kemiska ämnen i levande organismer.
Upptaget är större än nedbrytning och utsöndring. Det kan vara
stabila fettlösliga ämnen som ansamlas i fett, men även vatten-
lösliga ämnen som binds till proteiner och på så sätt ökar sin halt
i organismer. 

CMR-ämnen
Ämnen som kan ge upphov till cancer (C), skador på arvsmassan
(mutagena ämnen, M) eller på fortplantningen (reproduktions-
störande ämnen, R).

Ekotoxikologi 
Läran om främmande ämnen och deras giftverkan på ekosystemen.

Empiriska data
Data som bygger på faktiska observationer eller erfarenhet.

Epidemiologiska studier 
Studier av sjukdomars utbredning, förlopp och orsaker; ofta stude-
ras statistiska samband mellan hälsa och omvärldsfaktorer.

Genotoxisk
Påverkar generna, det vill säga DNA. 
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Halveringstid 
Den tid det tar för ett ämne att omvandlas så att hälften av ämnet
finns kvar. 

Metabolit
Omvandlingsprodukt av en kemikalie i en organism.

Miljöförorening
Kemiskt ämne som sprids i miljön men där vi inte kan se någon
koppling mellan halter i miljön och effekter på levande organismer. 

Miljögift
Kemiskt ämne som bevisligen har effekter i miljön i de koncent-
rationer det förekommer.

Mutagena ämnen, mutagener
Ämnen som kan framkalla mutationer i arvsmassan. 

Nanometer
1 nm är en miljarddels meter eller en miljondels millimeter.

Nanopartiklar
Partiklar som är mellan 1 och 100 nanometer.

PBDE
Polybromerade difenyletrar. Hör till flamskyddsmedlen. 

PCB
Polyklorerade bifenyler.

Perfluorerat kolväte
Kolväte där alla väteatomer i kedjan har bytts ut mot fluoratomer. 

Persistent
Kemiskt stabil substans med lång halveringstid i miljön. 
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Är eko reko? 
Om ekologiskt lantbruk i Sverige
Är det någon idé att köpa KRAV-märkt mat och
betala lite mer? Är ekomaten verkligen bättre för
hälsa och miljö? Vilka är egentligen skillnaderna
mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk?
Ekologiskt lantbruk står högt på den politiska
agendan. Regeringen har satt upp målet att 20
procent av åkerarealen ska vara ekologiskt odlad år
2005. Och Konsumentverket har fått i uppdrag
att få oss att köpa mer ekomat. Som konsument
har du rätt att få veta vad forskarna i dagsläget fak-
tiskt vet – och varför de inte är överens. 

Torskar torsken? 
Forskare och fiskare om fisk och fiske
Kommer vi att kunna äta torsk i framtiden – eller
är det slutfiskat? Måste det bli ett torskfiskestopp?
Kan fiskodling lösa problemen? Och hur ser det ut
för andra arter i vattnet, som lax och kräftor?
Sedan lång tid tillbaka har beslutsfattarna fått sig-
naler från forskarna om att torskbestånden mins-
kar. Men de har inte följt forskarnas råd.
Framtidens fiske hänger på de beslut vi fattar idag.
Frågan är hur stora risker vi är villiga att ta. Här
finns det stora skillnader mellan olika intresse-
grupper. Vad säger forskarna – och vad säger fis-

karna?

Genklippet? 
Maten, miljön och den nya biologin
Idag kan vi förändra växter, djur och bakterier på
ett nytt sätt – genom att klippa ut gener och föra
över dem från en art till en annan. Är det farligt
för människa och miljö när genmodifierade orga-
nismer börjar odlas och blir mat på våra fat? Eller
blir gentekniken klippet som kommer att rädda
världen från svält och miljöproblem? Gentekniken
påverkar det levandes urgamla spelregler. Därför
har den stött på hårt motstånd från europeiska
konsumenter och miljöorganisationer. Men vad
säger forskarna om möjligheter och risker med den
nya biologin? 

Tidigare utkomna Formas Fokuserar
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Forskare klargör 

Myter om maten
Gräver vi vår grav med kniv och gaffel? Vad ska vi
äta för att inte bli feta och sjuka? Hur hållbara är
egentligen myndigheternas kostråd? Går vi vilse i
pannkakan? Blir vi feta av fett, eller blir vi feta av
socker? Är det bättre med stenåldersmat? Tål våra
gamla gener den nya maten? Frågor som de här
diskuteras intensivt i medierna. I Myter om maten
är det forskare som presenterar och tolkar veten-
skapliga rön. De är överens om det mesta – men
långtifrån allt. 

Sopor hit och dit 
– på vinst och förlust
Är det vettigt att vi sorterar och fraktar våra sopor
hit och dit som vi gör idag? Leder det till någon
verklig miljönytta - eller har vi sopsortering mera
som terapi för vårt dåliga miljösamvete? Redan
1910-talets sopsorterande människa klagade på att
det var bökigt att sortera. Det och mycket annat
finns att läsa i en pocketbok som belyser sop-
sortering ur en rad olika synvinklar. 

Bevara arter – till vilket pris?
Balansgång mellan ekologiska, ekonomiska
och sociala aspekter
Sverige har undertecknat FN-konventionen om
biologisk mångfald. Den säger att vi ska bevara den
biologiska mångfalden, och använda den på ett
hållbart och rättvist sätt. Riksdagen har bestämt
att arter som har funnits länge i Sverige ska bevaras
i livskraftiga bestånd. Risken är annars att vi utrotar
arter som är viktiga för ekosystemen och för män-
niskan. Men hur ska vi göra – och vad får det kosta?
Vad tycker forskarna – och vad tycker andra
intressenter i samhället?
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Spelet om staden
Vem bestämmer över våra städers utveckling? Staden
kan ses som en spelplan med ett stort antal aktörer
med olika åsikter, lojaliteter och intressen. Hur ser
spelplanen ut? Vilka spelregler gäller? Och vilka är
spelarna? Är städerna i första hand tillväxtmaskiner,
snärjda i global konkurrens och styrda av multinatio-
nella företag? Eller kan vi uppnå hållbara städer som
erbjuder alla sina invånare en hög livskvalitet utan
att äventyra för framtidens människor? Forskarna har
inga färdiga svar, men belyser från olika utgångs-
punkter de drivkrafter som formar och förändrar
staden.

Djuren – i människans klor
Hur mår våra djur - i hagar, stall, lagårdar och
hemma hos oss? Vad betyder de för oss? Vi både
äter och älskar dem. Vad har vi rätt att använda
dem till? Kan vi förstå vad de känner? Hade djuren
det bättre förr? Behövs det körkort på sällskaps-
djur? Hur mycket är nog när det gäller avel? Ska
katter behandlas mot cancer? Är Sverige världsbäst
på djurskydd? Alla de här frågorna och många till får
du svar på av forskare som skriver i boken, forskare
med lite olika syn på saken. 

Östersjön – hot eller hopp
Larmrapporterna om Östersjön har duggat tätt de
senaste åren. Men är Östersjön ”sjukare” idag än för
hundra år sedan? Går det att ”rädda” Östersjön? Vilka
åtgärder är vettigast? Går det att få bort fosforn från
sedimenten? Kan vi syresätta bottnarna? Måste vi
kanske äta mindre kött för att ”rädda” havet? Men
måste vi samtidigt också äta mindre fisk? Vad är
forskarna överens om och varför kommer de till
olika slutsatser? 

Beställ böckerna på: www.formasfokuserar.se
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Samhällets kapplöpning 
med sina miljöproblem

Att kvicksilver är giftigt har man vetat sedan antiken.
Men först i början av 1960-talet blev det uppenbart att
djur och människor kunde drabbas via näringskedjorna.
Då var kvicksilvret redan etablerat i samhället och
problemet hade fått ett försprång. Lars J. Lundgren skri-
ver om samhällets kapplöpning med sina miljöproblem.
Det eviga dilemmat är vem som ska bestämma risk-
nivåerna – riskens skapare, mottagare eller reglerare?
Det handlar inte bara om att mäta och veta utan också
om makt och etik.

Lars J. Lundgren, docent i historia, Brottby.
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att miljöfrågor överlag inte har de ingredienser som
krävs för att händelser ska produceras och publiceras
som nyheter i medierna. Flera studier visar alltså tydligt
att globala och ofta diffusa miljöfrågor får ett tämligen
begränsat nyhetsutrymme i de västerländska medierna.
Akuta, lokala miljöproblem med tydliga negativa inslag
passerar däremot lättare förbi alla ”gate-keepers” som
måste forceras för att en händelse till slut ska nå tittaren,
lyssnaren och läsaren. 

Forskare och journalister – kan de mötas?
I risksamhället möts två skilda världar – forskarens
respektive journalistens – med olika utgångspunkter,
referensramar och arbetsvillkor. Flera studier visar att
journalisterna inte alltid har tillräcklig kompetens för
att förstå och sedan kunna rapportera kring miljö-
problematik av olika slag. En del forskare ställer sig
frågan om forskare och journalister överhuvudtaget kan
samarbeta för att bidra till att påverka medborgarnas
riskuppfattning så att den blir mer adekvat, det vill säga
så medborgarna slutar att övervärdera ofarliga risker och
undervärdera faktiska risker. Andra menar att lösningen
är att forskarna i större utsträckning än journalisterna
ändrar sig och lär sig förstå de journalistiska arbetsmeto-
derna och är mer tillmötesgående när det gäller att för-
klara miljöproblematik. 

I en svensk studie från 1997 intervjuades 110 svenska
medicinjournalister. Där fann man visst stöd för ökat
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Men det finns fortfarande problem även om bestånden
av de här arterna har ökat påtagligt sedan 1980-talet.
Havsörnarna får fortfarande färre ungar i kullarna än
före 1950, och sälarna visar alltjämt skador på fortplant-
ningen. Hos gråsälarna förekommer dessutom svåra
tarmsår i en omfattning som har ökat under senare år
och antyder ett försämrat immunförsvar. 

Figur 2. Den horisontella linjen visar hur tjocka sillgrisslans äggskal var
innan DDT började användas. Tjockleken har mätts i museimaterial.
Skaltjockleken har ökat stegvis från onormalt tunna ägg under en period
när DDT-halten i sillgrissleägg var bland de högsta i världen. Under senare
år har äggskalens tjocklek närmat sig den naturliga. (Källa: Nationella miljö-
giftsövervakningen, Naturhistoriska riksmuseet)
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under samma tid sjunkit från 10 till 2 ton per år.
Kadmium i stallgödsel ingår oftast i kretsloppet inom
lantbruket, men kan ge ett betydande tillskott till åker-
marken beroende på hur stort kadmiuminnehållet är 
i det inköpta fodret. Stallgödselns kadmiuminnehåll
kan till stor del komma från inköpta foderkoncentrat,
särskilt mineraltillskott. Rötslam från reningsverk inne-
håller fortfarande en hel del kadmium även om man
inom vatten- och avloppssektorn har arbetat aktivt med
att spåra källorna; innehållet av kadmium har minskat
så att det idag är fem till tio gånger mindre än i början
på 1980-talet. Användning av rötslam på åkermark har
debatterats under flera decennier, och idag används
det mycket lite slam i jordbruket. Det här står i bjärt
kontrast mot önskemålet att få ett kretslopp på slammets
näringsinnehåll som ju har sitt ursprung i maten och
jordbruksmarken. Om avloppsslam används som göd-
ning blir slammet vanligtvis det dominerande kadmium-
tillskottet på den åker där spridningen sker. I många
kommuner används slam istället som anläggningsjord när
det byggs golfbanor, vägslänter med mera.

Eftersom kadmiumhalterna i den svenska åkermarken
varierar inom vida gränser skulle det naturligtvis vara
möjligt att välja den kadmiumfattigaste marken för
produktion av livsmedelsråvara, särskilt brödsäd. Det
finns dock sedan 2001 en EU-förordning som reglerar
högsta halten av kadmium i spannmål som ska användas
till livsmedel. Svensk kvarnindustri verkar i stort sett
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PCB utanför industrierna (figur 4). Utanför en fabrik
som tillverkar spånskivor fann vi faktiskt de högsta DDT-
och PCB-halterna i hela undersökningen. Koncentratio-
nerna av dioxiner var låga i samtliga lokaler i sötvatten, och
det kunde tolkas som att rökgaser från industrier och för-
bränningsanläggningar inte förorsakade de höga dioxin-
halterna i Bottenhavet. 

Figur 3. Dioxinhalten i fisk var högre utanför industrierna än på 
referensstationerna uppströms. 

Formas_giftfri_bok_0828  06-09-04  15.37  Sida 134



212

anske minns du periodiska systemet från skolans
kemilektioner? Grupp nummer sju var haloge-

nerna uppifrån och ner: fluor, klor, brom och jod. De
här fyra grundämnena spelar en alldeles särskild roll
när det gäller hälsa och miljö. De ingår i en mängd
organiska kemikalier som används idag och som har
speciella egenskaper som gör att de ackumuleras och har
giftverkan i levande organismer. 

Två till tre decennier in på 1900-talet intensifierades
sökandet efter effektiva bekämpningsmedel och tillsatser,
och produkter som PCB och DDT kom ut på markna-
den. Båda söker sig till fett och är kemiskt stabila, eller
persistenta som vi säger idag. Stabiliteten var en upp-
skattad egenskap eftersom man inte behövde byta ut eller
applicera kemikalierna så ofta. Ett stort antal klorerade
kemikalier såg dagens ljus just därför att de var så stabila.
Miljö- och hälsoproblemen uppdagades med början
från 1950-talet. 

Från 1960-talet utvecklades kemikalier med brom i mole-
kylerna för att optimera flamskyddet i varor och produk-
ter. En lång rad av de klorerade kemikalierna förbjöds
relativt snabbt efter att man insett deras olämpliga miljö-
egenskaper. Samhället agerade däremot mycket långsamt
och i vissa fall inte ännu när det miljöfarliga bromerade
flamskyddsmedel. Klor och fluor kombinerades i de sta-
bila kemikalier som idag fortfarande hotar ozonskiktets

K
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tjocklek, klorfluorkolvätena (CFC). Kemikalier med fluor
och förhållandevis långa kolkedjor framställdes för att
skydda textilier från oönskade fläckar och ge oss en regn-
säker miljö. Det är bara kemikalier med jod som inte
har utvecklats för tekniska tillämpningar. Skälet är att
jodföreningar har alltför låg stabilitet; flera jodföreningar
är så reaktiva att de kan utgöra en cancerrisk.

PFC i kläder och kokkärl
Polyfluorerade kolväten (PFC; med många fluoratomer)
är samlingsnamn för en grupp kemikalier som har yt-
aktiva egenskaper och därför är värdefulla för att
modifiera plasters egenskaper och för att minska ytspän-
ning generellt. De allra flesta människor, barn och vuxna,
kommer i kontakt med PFC i sina hem, i offentliga
miljöer och på arbetsplatser. Det beror på att PFC
används i textilier för att skydda mot fläckar av både
fett- och vattenlösliga färger, särskilt i möbeltyger och
mattor, samt i impregneringsmedel. PFC används 
när teflonplast tillverkas, i allväderskläder och som
tillsats för att öka släckningsförmågan hos vatten. PFC
i kläder och kokkärl leder till direkt exponering för
barn och vuxna. 

Den samlade årliga tillverkningen av dessa kemikalier
beräknas till några tusentals ton, och det är en måttligt
stor produktion. Samtidigt kan man konstatera att det
inte finns några exakta uppgifter om produktionen av
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används relativt höga doser. Man kan då fråga sig om
det finns risk för cancer även vid de låga doser som
människor exponeras för. Det beror på med vilken
mekanism ämnet ger upphov till tumörer. Den testade
substansen kan vara genotoxisk (påverka generna, DNA)
och orsaka mutationer och därmed initiera en tumör-
utveckling. Då antas att det inte finns någon säker dos,
och att även låga doser utgör en cancerrisk. Om sub-
stansen däremot endast kan verka genom att påverka
tumörutvecklingen i senare steg så antas detta bara kunna
ske vid högre doser. En rad djurförsök har visat att
exponering för akrylamid leder till effekter på generna,
något som talar för att det inte finns någon säker dos.
I stort är forskarna överens om att genotoxicitet är den
viktigaste orsaken till de observerade tumörerna i cancer-
testen, men några forskare hävdar att akrylamid bara
är cancerframkallande vid höga doser.

Vad händer i människokroppen?
En relativt stor andel av akrylamid i kroppen omvandlas
till glycidamid (figur 2). De båda substanserna har
halveringstider på några timmar i kroppen. De bildade
avgiftningsprodukterna bryts ner och utsöndras med
urin. Vi vet att akrylamid omvandlas till glycidamid 
i ungefär lika hög grad hos människa och råtta. Att
doser av glycidamid regelbundet finns i blod hos män-
niskor har visats med flera olika metoder. Man har också
visat att utsöndring i urin av både akrylamid och 
glycidamid varierar med akrylamidintaget via födan.

Formas_giftfri_bok_0828  06-09-04  15.38  Sida 229



264

Om man i ett fall som detta vill kunna ta hänsyn till
vetenskapligt grundade misstankar måste man alltså
tillåta sig en ”omväg” förbi vetenskapens höga interna
beviskrav, enligt figur 2.

Försiktighetsprincipen kan alltså sägas innebära att vi
i en del sammanhang följer den väg som anges av pil 3
i figuren, inte bara den som anges av pilarna 1 och 2.
Att vi gör på det sättet behöver emellertid inte betyda att
vi släpper de vetenskapliga kriterierna för hur data 
ska bedömas. Vi kan bedöma bevisvärdet hos enskilda

Figur 2. Om man vill kunna ta hänsyn till vetenskapligt grundade miss-
tankar måste man tillåta sig en ”omväg” förbi vetenskapens höga interna
beviskrav och kunna ta beslut utifrån vetenskapliga data som är mera
osäkra. 

Figur 1. Det traditionella sättet att grunda praktiska beslut på veten-
skaplig kunskap innebär att forskarna samlar in data och drar tämligen
säkra slutsatser som skrivs in i den vetenskapliga kunskapsmassan och
som beslutsfattarna sedan kan grunda sina beslut på. 
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För det andra bestäms risken av hur mycket av kemika-
lien som vi utsätts för. Det kallas för exponering. I stort
sett alla kemikalier är farliga för oss i tillräckligt stora
mängder. Vanligt salt (natriumklorid) är livsnödvändigt
i små mängder, men blir till ett dödligt gift i större doser.
Vissa kemikalier kanske bara används i slutna system
dit ingen människa kommer, och då exponeras kanske
ingen alls. 

Varningsmärken
Du har kanske sett att det sitter ett orange märke med
ett kryss på tvättmedelspaketet? Det ska varna oss
konsumenter för att tvättmedel i koncentrerad form
kan irritera hud och ögon. På produkter som kan
skada djur i sjöar och vattendrag ska det sitta en mil-
jöfarlighetssymbol med ett dött träd och en död fisk.
Riktigt farliga ämnen, till exempel cancerframkallan-
de kemikalier, ska märkas med en dödskalle.
Varningsmärkningen är ett av de viktigaste sätten att
informera om hur farliga kemikalier är.

Men hur kan tvättmedelstillverkaren veta om förpack-
ningen behöver märkas? Det avgörs av omfattande regler

Andreaskorset, miljöfarlighetssymbolen och dödskallen – tre exempel på
riskinformation till konsumenter.
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halterna av farliga ämnen är så låga att de inte märkbart
påverkar hälsa eller biologisk mångfald. Redan denna
mer realistiska målsättning förutsätter ett omfattande
– och framgångsrikt – internationellt samarbete för att
lyckas. Och då vet alla att motståndarna är starka; de
stora multinationella kemikaliebolagen har länge
mycket aktivt bevakat sina intressen i samband med
internationella förhandlingar.

Tänk om folk tar det övergripande målet på allvar! Tänk
om politikerna då svarar att det där ska ni inte ta så
bokstavligt! En giftfri miljö är bara en vision. Det verk-
liga målet är delmålen som finns under den klatschiga
rubriken. 

Det är kanske bra med visioner. De kan kanske entu-
siasmera, bidra till att man gör något. Men även om vi
måste tro att vi kan göra mer än vad vi kan för att åstad-
komma något överhuvudtaget så finns det ju gränser.
I visionen målas en önskvärd framtidsbild upp. I visionen
tenderar intressekonflikter och målkonflikter att för-
svinna – en tilltalande och förledande konfliktfri tillvaro,
falsk och jolmig, en drömbild. Visioner har med syner
och uppenbarelser att göra; det är något religiöst över
dem. 

Visionära miljökvalitetsmål bidrar till att öka glappet
mellan retoriken och praktiken i samhället, att öka fladd-
righeten i politiken och förvaltningen. Jag ser visionära
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miljökvalitetsmål som ett illusionsmakeri, som ett uttryck
för vanmakt. Det är i politiken vanligt med överbud och
löften som man inte kan hålla. Det leder erfarenhets-
mässigt till reträtter. Det gäller naturligtvis i synnerhet
om man ställer upp omöjliga mål. Med Giftfri miljö
har man nått vägs ände. Längre i överbud lär det inte gå
att komma. Hela föreställningen verkar utgöra en vari-
ant på ”historiens slut”, ett slut som närmare bestämt
inträffar 2020, för då ska miljöproblemen vara lösta
och intåget i det gröna paradiset kunna ske. 

Miljövården blir aldrig färdig
Det finns inga problemfria eller överraskningsfria
samhällen. Det är svårt att ha kontroll över vilka ämnen
och produkter som finns, introduceras och kommer att
introduceras och vad de innebär och kommer att inne-
bära i olika avseenden; deras egenskaper, spridning i
naturen, metaboliter och synergistiska effekter. Vårt
vetande växer. Men vetenskapen har sina gränser och
därmed vetandet. 

I en ideal värld är den vetenskapliga information som
behövs som underlag för beslut entydig, fullständig och
slutgiltig. Den är tillgänglig när den behövs och får en
vikt i förhållande till sin tyngd i varje beslut. I den
verkliga världen kommer det att inträffa nya BT Kemier
och Hallandsåsar. Förhoppningsvis med allt längre
intervall. För människan har trots allt visat stor för-
måga att hantera problem, till och med att förebygga
en hel del.
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vad vi gör. Han skriver just nu 2006 om svensk natur-
skyddspolitik.

Formas_giftfri_bok_0828  06-09-04  15.40  Sida 312



315

Pikogram
pg = 10-12 gram, det vill säga en tusendel av ett miljarddels gram. 

Poly
Många.

POP
Persistent organic pollutants, det vill säga långlivade organiska
miljöföroreningar. 

TDI
Tolerabelt dagligt intag; används om miljögifter. Den största
mängd av ett miljögift som en person kan inta varje dag under hela
sin livstid utan att det leder till negativa hälsoeffekter.

Toxicitet 
Förmåga att framkalla skadliga effekter.

Toxikologiska studier
När kemiska ämnen testas på djur för att undersöka deras giftighet. 

Toxisk
Giftig.
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