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Dimensioner	  av	  ekologisk	  hållbar	  utveckling	  

•Social	  

•Ekonomisk	  

•	  Miljö	  

Livscykel	  av	  en	  produkt	  

Utvinning	  -‐>	  förädling	  -‐>	  Framställning	  –	  Tillverkning	  -‐>	  Användning	  -‐>	  
Återanvändning/Deponering/Resthantering	  

ISO14040-‐Serien	  

14040	  –	  Principer	  och	  regelverk	  

14041	  –	  Definition	  av	  mål	  och	  omfattning	  

14042	  –	  Life	  cycle	  impact	  assessment	  

14043	  –	  Tolkning	  av	  livscykeln	  

14044	  –	  Krav	  och	  riktlinjer	  

Fas	  1:	  Definiering	  av	  mål	  

Mål	  –	  Avsedd	  användning	  av	  resultat	  och	  målgrupp	  

Varför	  vill	  man	  göra	  en	  LCA?	  

•	  Hitta	  styrkor	  och	  svagheter	  i	  en	  process	  

•	  Produktförbättring	  

•	  Jämförelse	  av	  produkter	  

Definiering	  av	  omfattning	  

•	  Initial	  flödesschema	  

•	  Systemgränser	  

-‐ Tidsperiod	  
-‐ Geografiska	  gränser	  

	  

	  

	  



Functional	  unit	  (	  funktionell	  enhet)	  

Ett	  mått	  på	  ett	  systems	  prestanda	  och	  funktion.	  

Ett	  referensflöde	  som	  andra	  flöden	  kan	  relateras	  till.	  

Geografiska	  systemgränser	  (Geographical	  boundaries)	  

Olika	  delar	  av	  produktens	  livscykel	  sker	  ofta	  i	  olika	  länder.	  Ex	  råvaran	  kommer	  från	  ett	  land,	  tillverkas	  
i	  ett	  annat	  land,	  används	  i	  ett	  tredje	  land.	  

Infrastruktur,	  olika	  regioner	  använder	  olika	  källor	  till	  elektricitet	  vilket	  leder	  till	  olika	  miljöpåverkan.	  

Miljön	  är	  känslig	  för	  olika	  störningar	  i	  olika	  geografiska	  regioner.	  

Tidsgränser	  (	  Temporal	  boundaries)	  

En	  tidsgräns	  ska	  väljas	  för	  undersökningen.	  Om	  resurserna	  är	  förnybara	  så	  borde	  tidsgränsen	  bli	  
större.	  Om	  tekniken	  utvecklas	  snabbt	  så	  blir	  tidsgränsen	  mindre.	  

Tekniska	  systemgränser	  (Technical	  System	  Boundaries)	  

Cut-‐off-‐	  Vilka	  variabler	  ska	  väljas	  bort	  från	  beräkningen	  

-‐ Sociala	  och	  ekonomiska	  flöden	  är	  oftast	  exkluderade	  (t.ex	  mat,	  resor)	  
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Shewart	  (Deming)	  cykeln	  

	  

	  

Osäkerhet	  kan	  både	  vara	  en	  fara	  och	  till	  hjälp.	  

Ju	  längre	  fram	  i	  tiden	  man	  går	  desto	  mer	  osäkert	  blir	  det	  men	  samtidigt	  ökar	  flexibiliteten	  pga	  olika	  
lösningar	  och	  tekniker	  uppkommer.	  

Environmental	  Impact	  Assessment	  (EIA)	  

•	  Skriven	  för	  allmänheten	  

Innehåller	  ett	  projekts	  positiva	  eller	  negativa	  inverkan	  på	  miljön.	  	  Syftet	  med	  utvärderingen	  är	  att	  se	  
om	  projektet	  är	  värt	  att	  genomföras.	  

Environmental	  Impact	  Statement	  (EIS)	  

Ett	  dokument	  som	  beskriver	  effekterna	  på	  miljön	  pga	  av	  ett	  projekt.	  	  Med	  miljön	  menas:	  luft,	  vatten,	  
djur-‐	  och	  växtliv.	  

	  



Materials	  intensity	  per	  service	  unit	  (MIPS)	  

Ett	  mått	  på	  material-‐	  och	  energiåtgång	  som	  krävs	  för	  en	  produkt/tjänst.	  Möjliggör	  jämförelse	  av	  olika	  
material.	  Målet	  med	  MIPS	  är	  att	  minska	  behovet	  av	  material	  och	  energi	  men	  samtidigt	  behålla	  eller	  
öka	  livstandarden.	  

	  

Hur	  man	  kan	  begränsa	  konsumption:	  

-‐ Höja	  skatter	  
-‐ Begränsa	  tillgången	  
-‐ Informera	  om	  miljöproblem,	  med	  kampanjer/miljömärkning	  
-‐ 	  

Olika	  metoder	  för	  att	  undersöka	  hållbarhet	  

•	  Miljörapporter	  från	  stat/företag	  

•	  Ekologisk	  fotavtryck	  

•	  Analys	  av	  materialflöden	  

Materials	  flux	  analysis	  (MFA,	  Analys	  av	  materialflöden)	  

Beräkning	  av	  materialbalans.	  Variabler:	  val	  av	  ämne,	  region,	  process.	  

MFA	  ger	  en	  bild	  på	  hur	  ett	  ämne	  används	  i	  ett	  område.	  Indikationer	  på	  framtida	  problem.	  

16	  miljömål,	  ansvaret	  för	  målen	  är	  distribuerade	  över	  myndigheter	  och	  företag.	  

1. Begränsad	  miljöpåverkan	  
2. Frisk	  Luft	  
3. Bara	  naturlig	  försurning	  
4. Giftfri	  miljö	  
5. Skyddande	  ozonskikt	  
6. Säker	  strålmiljö	  
7. Ingenövergödning	  
8. Levande	  sjöar	  och	  vattendrag	  
9. Grundvatten	  av	  god	  kvalitet	  
10. Hav	  i	  balans	  samt	  levande	  kust	  och	  skärgård	  
11. Myllrande	  våtmarker	  
12. Levande	  skogar	  
13. Ett	  rikt	  odlingslandskap	  
14. Storslagen	  fjällmiljö	  
15. God	  bebyggd	  miljö	  
16. Ett	  rikt	  växt-‐	  och	  djurilv	  

	  



Miljömål	  1	  –	  Begränsad	  klimatpåverkan	  L↓	  

För	  att	  klara	  målet	  måste	  de	  globala	  utsläppen	  av	  växthusgaser	  börja	  minska	  inom	  10-‐15år,	  halveras	  
till	  år	  2050	  och	  vid	  slutet	  av	  seklet	  vara	  nära	  noll.	  

Från	  1990	  till	  2005	  ökade	  utsläppen	  globalt	  med	  25procent	  och	  ökningen	  bedöms	  fortsätta	  
kommande	  20-‐30år.	  

Miljömål	  4	  –	  Giftfri	  miljö	  L→	  

Den	  diffusa	  spridningen	  av	  farliga	  ämnen	  från	  varor	  och	  processer	  är	  svår	  att	  få	  kontroll	  över.	  
Produktionen	  av	  varar	  och	  kemikalier	  ökar,	  särskilt	  i	  länder	  med	  svag	  kemikaliekontroll.	  

Möjligheten	  att	  ta	  hand	  om	  förorenade	  områden	  som	  innebär	  akuta	  risker	  bedöms	  ha	  ökat.	  

Delmål	  	  JRiktvärden	  för	  miljökvalitet	  2012	  

Miljömål	  16	  –	  Ett	  rikt	  växt-‐	  och	  djurliv	  L	  →	  	  

Förlusten	  av	  biologisk	  mångfald,	  både	  arter	  och	  ekosystem,	  fortsätter	  trots	  vidtagna	  åtgärder.	  Flera	  
vanliga	  arter	  minskar,	  till	  exempel	  fåglar	  i	  jordbrukslandskapet.	  

Läget	  för	  hotade	  arter	  har	  försämrats.	  Nyttjandet	  av	  många	  biologiska	  rersurser	  är	  inte	  hållbart.	  

Delmål:	  KMinskad	  andel	  hotade	  arter	  2015	  

Åtgärder	  för	  att	  nå	  miljömålen	  

-‐ Effektivare	  energianvändning	  och	  transporter	  
-‐ Giftfria	  och	  resurssnåla	  kretslopp	  

o Genomför	  och	  utveckla	  regelsystemet	  
o Anpassa	  insatser	  där	  det	  krävs	  internationella	  lösningar	  
o Förstärk	  åtgärder	  för	  en	  förändrad	  funktion	  och	  konsumtion	  
o Minskamiljöpåverkan	  i	  livsmedels-‐,	  bygg-‐	  och	  handelsindustrier	  
o Utveckla	  myndighetsrollerna	  
o Förstärkt	  kunskapsuppbyggnad	  och	  forskning	  

-‐ Hushållning	  med	  mark,	  vatten	  och	  bebyggd	  miljö	  

Chemsec	  –	  Bakgrund	  och	  mål	  

Grundades	  2003	  Svenska	  naturskyddsföreningen,	  ,	  Världsnaturfonden,	  Fältbiologerna	  och	  jordens	  
vänner.	  

En	  organisation	  som	  vill	  uppnå	  giftfri	  miljö	  genom	  lagstiftning	  och	  frivilliga	  åtgärder.	  

Bevaka,	  påverka	  och	  informera	  om	  kemikaliepolitiken	  i	  EU	  och	  internationellt.	  

	  

	  



Registration,	  Evaluation,	  Authorisation	  and	  Restriction	  of	  Chemicals	  (REACH)	  

Förordningen	  innebär	  att	  alla	  kemikalier	  som	  överstiger	  1	  ton	  i	  vikt	  och	  som	  antingen	  produceras	  
inom	  EU	  eller	  importeras	  måste	  testas	  i	  avseende	  på	  hälso-‐	  samt	  miljöaspekter.	  Kemikalien	  måste	  
även	  registreras	  vid	  den	  nya	  europeiska	  kemikaliemyndigheten	  i	  Helsingfors,	  Finland.	  För	  vissa	  i	  
synnerhet	  toxiska	  kemikalier	  gäller	  reglerna	  oavsett	  volym,	  och	  för	  andra	  mycket	  toxiska	  kemikalier	  
krävs	  särskilt	  tillstånd	  av	  den	  europeiska	  kemikaliemyndigheten	  (till	  exempel	  cancerframkallande	  
ämnen)	  

Substitute	  It	  Now	  (SIN	  LIST)	  

Lista	  med	  de	  värsta	  kemikalierna,	  använder	  sig	  av	  sina	  egna	  kriterier	  för	  Substances	  of	  very	  high	  
concentration	  (SVHC)	  

	   •	  Cancerogena	  	  

	   •Mutagena	  

	   •	  Skadar	  reproduktion	  

	   •	  Persistenta,bioakumulerande,	  toxiska	  (PBT)	  

	   •	  Hormonstörande	  ämnen	  

Ersätta	  farliga	  kemikalier	  med	  bättre	  alternativ	  

Utarbeta	  en	  metodik	  för	  stubstitution	  

Sprida	  information	  genom	  en	  protal	  –SUBSPORT	  

Träning	  för	  företag	  och	  organisationer	  

	  

Identifiering	  av	  SVHC	  

Artikel	  57	  –	  Beskriver	  kriterierna	  för	  SVHC	  enligt	  REACH	  bestämmelser	  

↓	  

Kandidatlistan	  -‐	  	  En	  lista	  som	  anger	  SVHC,	  dessa	  ämnen	  är	  kandidater	  till	  att	  utfasas/substitueras.	  

↓	  

Annex	  XIV	  –	  En	  lista	  på	  förbjudna/restrikta	  ämnen	  (kan	  änvändas	  med	  tillstånd).	  

Annex	  XV	  –	  En	  detaljerad	  lista	  av	  förbjudna	  ämnen.	  

	  

Endocrine	  Disrupting	  Chemicals	  (EDC,	  hormonstörande	  ämnen)	  

EU	  diskuterar	  fram	  definitioner	  av	  EDCer,	  Chemsec	  stärker	  kriterierna.	  	  



Chemsec:	  

•	  Bidrar	  till	  bakgrundsdata	  om	  enskild	  ämnen.	  	  	  

•	  Håller	  möten	  med	  medlemsländer	  och	  EU-‐kommissionen	  

Internt:	  få	  företagen	  att	  minska	  deras	  behov	  av	  giftiga	  kemikalier.	  

Externt:	  få	  företagen	  att	  själva	  aktivt	  driva	  på	  debatten	  om	  förbättrad	  kemikaliehantering,	  vilket	  
förespråkar	  en	  stärkt	  kemikalielagstiftning.	  

Globallly	  Harmonised	  System	  (GHS)	  

Målet	  med	  GHS	  är	  att	  skapa	  ett	  system	  för	  klassificering	  och	  märkning	  av	  kemikalier	  med	  datablad	  
som	  är	  lättförståerliga	  från	  direktiv	  från	  EU.	  

Persistent	  Organic	  Pollutants	  (POPs,	  Stockholmskonventionen)	  

Ämnen	  som	  ackumuleras	  i	  fettvävnader	  och	  har	  negativ	  effekt	  på	  hälsan.	  

Strategic	  Approach	  to	  International	  Chemicals	  Management	  (SAICM)	  

Är	  ett	  globalt	  regelverk	  som	  säger	  hur	  farliga	  kemikalier	  ska	  hanteras	  och	  reduceras	  i	  användning.	  

	  

Restriction	  of	  Hazardous	  Substances	  (RoHS)	  

Ett	  EU-‐direktiv	  som	  förbjuder	  eller	  begränsar	  användningen	  av	  vissa	  tungmetaller	  och	  
flamskyddsmedel	  i	  elektriska	  och	  elektroniska	  produkter	  på	  marknaden.	  

Hur	  lagar	  blir	  till:	  

Comission	  (regeringen)	  kommer	  med	  förslag,	  council	  (rådet)	  och	  parliament	  (parlamentet)	  kommer	  
med	  synpunkter	  på	  förslaget.	  Sedan	  enas	  de	  om	  ett	  gemensamt	  beslut.	  

	  

Registrering	  

Om	  ett	  ämne	  tillverkas	  i	  EU	  måste	  det	  registreras	  om	  mängden	  överskrider	  1ton/år	  per	  tillverkare.	  
100000	  substanser	  behöver	  registreras.	  Tillverkarna	  måste	  förse	  information	  in	  ämnets	  egenskaper.	  
Ju	  högre	  produktionsvolym	  desto	  mer	  info	  krävs.	  

Utvärdering	  

Endast	  5%	  av	  all	  information	  om	  ämnet	  måste	  gås	  igenom	  

Begränsning	  och	  tillåtelse	  

Begränsningar	  kan	  sättas	  på	  vilket	  ämne	  ämne	  som	  helst.	  Myndigheter	  måste	  visa	  riskerna.	  



Tillåtelse	  kan	  ges	  för	  SVHC.	  Krävs	  bara	  för	  hantering	  av	  ämnet,	  produkter	  kan	  fortfarande	  innehålla	  
ämnet.	  Förbjudna	  ämnen	  får	  bara	  användas	  när	  särskild	  tillåtelse	  ges.	  

Mål	  med	  SIN-‐listan	  

Snabbt	  identifiera	  SVHC	  för	  substitution	  

Påverka	  kandidatlistan	  

Kan	  användas	  av	  NGO:er	  

	  

	  



KMV	  Vecka	  2	  Sammanfattning	  
Ekologi	  är	  samspelet	  mellan	  organismer	  och	  deras	  miljö.	  

Biosfär	  –	  Där	  allt	  levande	  finns.	  

Litosfär	  –	  Jord/Mark	  

Biom	  –	  Vegitationsområde,	  storskaligt	  ekosystem	  som	  t.ex.	  regnskogar,	  savanner,	  tundror.	  

Biotop	  –	  Omgivning	  med	  naturliga	  gränser,	  ”ett	  mindre	  biom”,	  t.ex.	  ängar,	  insjöar	  

	  

Producenter	  –	  Via	  fotosyntes	  bygger	  producenter,	  dvs	  de	  gröna	  växterna,	  upp	  biomassa	  från	  
oorganiska	  mineralämnen.	  

Nerbrytare	  -‐	  bakterier	  och	  svampar.	  

Konsumenter:	  Konsumenterna	  utgörs	  av	  djuren	  inklusive	  människan	  och	  är	  för	  sin	  existens	  helt	  
beroende	  av	  den	  biomassa	  producenterna	  bygger	  upp.	  

Optimumkurvan	  -‐	  beskriver	  hur	  en	  viss	  art	  kan	  klara	  sig	  inom	  vissa	  gränser	  för	  var	  och	  en	  av	  
många	  abiotiska	  miljöfaktorer	  (ljus,	  temperatur,	  vatten	  och	  enskilda	  mineralnäringsämnen).	  

Ekologisk	  nisch:	  Optimumkurvorna	  för	  samtliga	  miljöfaktorer	  definierar	  den	  abiotiska	  delen	  av	  
en	  arts	  ekologiska	  nisch.	  I	  nischen	  ingår	  även	  biotiska	  krav	  och	  egenskaper	  (fortplantning,	  
symbios,	  födoval,	  ståndort	  och	  habitat).	  

Ståndort	  och	  habitat:	  En	  arts	  lokalisering	  i	  miljön	  betecknas	  ståndort	  för	  växter	  och	  habitat	  för	  
djur.	  En	  djurarts	  habitat	  utgörs	  alltså	  av	  summan	  av	  de	  specifika	  miljöer	  där	  arten	  normalt	  finns.	  

Konkurrens:	  I	  ekosystemets	  konkurrens	  mellan	  olika	  arter	  förskjuts	  ofta	  optimumkurvan	  för	  
enskilda	  arter	  kraftigt.	  Ett	  exempel	  är	  att	  tallen	  vanligen	  konkurreras	  ut	  av	  granen	  utom	  för	  
särskilt	  våta	  biotoper	  (tallmossar)	  och	  särskilt	  torra	  biotoper	  (lingontallskog,	  lavtallskog	  och	  
hällmarkstallskog).	  I	  konkurrens	  med	  granen	  får	  alltså	  tallens	  optimumkurva	  för	  tillgång	  på	  
vatten	  två	  maxima.	  

Eurytopa	  och	  stenotopa	  arter:	  Arter	  med	  ett	  brett	  toleransområde	  med	  avseende	  på	  en	  viss	  
miljöfaktor	  kallas	  eurytopa,	  medan	  arter	  med	  ett	  smalt	  toleransområde	  kallas	  stenotopa.	  

	  

Pelgiska	  ekosystemet	  –	  Havsekosystem	  

	  

	  



Nerifrånstyrda	  system	  –	  Antalet	  växtätare	  beror	  på	  hur	  mycket	  växter	  det	  finns.	  

Uppifrånstyrda	  system	  –	  Rovdjuren	  bestämmer	  antalet	  växtätare.	  

En	  näringsväv	  är	  en	  blandning	  av	  ovanstående	  system.	  

Evolution	  –	  Långsiktig	  artutveckling	  och	  adaption.	  

Adaption/anpassning	  –	  Ändring	  av	  DNA	  som	  gör	  att	  arten	  överlever	  bättre	  när	  omgivningen	  
ändras	  (Långsam).	  Irreversibel.	  

Fenotypisk	  plasticitet	  –	  Ger	  en	  organism	  förmåga	  att	  anpassa	  sig	  till	  en	  varierande	  miljö	  (snabb).	  
Reversibel.	  

Livsbanor	  

r-‐selekterande	  –	  Tex	  insekter,	  snabb	  reproduktion,	  kort	  livslängd,	  tidig	  maturitet,	  liten	  storlek.	  

k-‐selekterande	  –	  Tex	  människor,	  långsam	  reproduktion,	  lång	  livslängd,	  sen	  maturitet,	  stor	  
storlek.	  

Ekosystemtjänster	  –	  Ekosystem	  som	  gynnar	  människan.	  

-‐ Stödjande	  	  
-‐ Tillgodoseende	  	  
-‐ Reglerande	  
-‐ Kulturella	  

	  

Biodiversitet	  /	  Biologisk	  mångfald	  –	  Många	  arter	  i	  ekosystemet.	  

Alfadiversitet	  –	  Lokal	  diversitet.	  

Betadiversitet	  –	  Små	  variationer	  inom	  samma	  art.	  

Millenium	  Ecosystem	  Assessment	  

En	  FN-‐initierad	  rapport	  från	  2005	  som	  handlade	  om	  jordens	  ekosystem	  och	  hur	  den	  kunde	  
förbättras.	  

	  

	  

	  

	  

	  



5	  huvudorsaker	  för	  minskad	  biologisk	  mångfald	  enligt	  Millenium	  Ecosystem	  Assessment	  (2005)	  

Indirekta:	  

-‐ Demografi	  
-‐ Ekonomi	  
-‐ Sociopolitik	  
-‐ Kultur/Religion	  
-‐ Vetenskap/Teknik	  

Direkta	  	   	  

-‐	  Habitatförändringar	  –	  T.ex	  Transformation	  till	  jordbruksmark,	  avskogning,	  	  	  	  	  	  	  	  
dammar,	  trålning,	  klimatförändringar	  	  

-‐	  Klimatförändringar	  

-‐	  Inkräktande	  arter	  

-‐	  Överexploatering	  

-‐	  Utsläpp	  (P	  och	  N)	  –	  Jordbruket	  främsta	  orsaken	  

Vektorer	  för	  inkräktande	  arter	  

Vektor	  =	  Arter	  reser	  på	  många	  sätt	  

-‐ Naturligt,	  av	  andra	  arter,	  vindar,	  vatten	  
-‐ Av	  människan	  med	  flit,	  biokontroll,	  estetik	  
-‐ Av	  människan	  av	  misstag	  

Åtgärder:	  

-‐ Barlastvatten	  behöver	  renas	  ombord.	  
-‐ Tidig	  bekämpning	  vid	  upptäckt	  av	  främmande	  arter.	  
-‐ Ny	  främmande	  arter	  måste	  riskprövas	  innan	  de	  förs	  in	  i	  landet.	  

	  

Konsekvenser	  av	  invaderande	  arter	  

De	  flesta	  lyckas	  inte,	  men	  en	  del	  hittar	  en	  plats	  i	  näringsväven	  

Inkräktande	  arter	  i	  sverige:	  

Mördarsnigel,	  japansk	  ostron,	  mårdhund,	  tvättbjörn	  

Exempel	  på	  mätmetoder	  på	  miljöpåverkan	  

-‐ Sverige	  miljömål	  



-‐ Millenium	  Ecosystem	  Assessment	  
-‐ Planetära	  gränser	  (	  	  
-‐ Livscykelanalys	  
-‐ Miljösekvensbeskrivningar	  

	  

LCA	  

Mest	  använda	  verktyget	  för	  att	  bedöma	  miljöpåverkan	  av	  produkter.	  

Bäst	  på	  globala	  och	  regionala	  miljöproblem.	  

Inga	  etablerade	  metoder	  för	  att	  mäta	  påverkan	  från	  landanvändning	  på	  ekosystem.	  

Enligt	  svensk	  lag	  krävs	  en	  miljökonsekvensbeskrivning	  för	  alla	  verksamheter	  som	  påverkar	  
miljön.	  

	  

-‐ 	  Beskrivning	  av	  aktuellt	  projekt.	  
-‐ Miljöförutsättningar	  i	  området	  för	  eventuellt	  genomförande	  av	  projektet.	  
-‐ Troliga	  miljökonsekvenser	  vid	  genomförandet	  av	  projektet.	  
-‐ Möjlighet	  att	  minska	  negativa	  miljöeffekter.	  
-‐ Oundvikliga	  negativa	  miljöeffekter.	  
-‐ Alternativ	  till	  projektet	  (inklusive	  nollalternativ)	  samt	  alternativens	  effekter.	  
-‐ Analys	  av	  hur	  det	  lokala	  och	  kortsiktiga	  utnyttjandet	  av	  miljön	  förhåller	  sig	  till	  

ambitionen	  att	  långsiktigt	  förbättra	  miljön.	  
-‐ Förekomst	  av	  irreversibla	  effekter.	  

	  

Åtgärder	  för	  mindre	  miljöpåverkan	  

-‐ Forskning	  och	  utveckling	  (T.ex.	  jordbruksteknik,	  fisketeknik,	  skogsbruksteknik)	  
-‐ Utbildning	  
-‐ Teknikutveckling	  
-‐ Frivilliga	  åtgärder	  
-‐ Lagstiftning	  

	  

Reboundeffekten	  -‐	  	  innebär	  den	  energibesparingar	  som	  man	  gör,	  ofta	  på	  grund	  av	  effektivare	  
och	  förbättrad	  teknik,	  spenderas	  på	  andra	  energikrävande	  aktiviteter	  istället	  

Natureservat	  –	  Problem:	  liten	  genetisk	  mångfald	  pga	  av	  inavel.	  Skyddar	  inte	  mot	  all	  
miljöförstöring,	  skyddar	  inte	  övrig	  mark,	  tex	  jordbruksmark	  



Bättre	  Naturbruk	  (utanför	  reservat)	  –	  Frivilliga	  certifieringar	  och	  märkningar	  T.ex	  krav	  på	  gödsel,	  
bevarande	  av	  värdefulla	  miljöer,	  reglering	  av	  fiskemetoder	  osv.	  –	  Problem:	  självkontrollen	  
fungerar	  inte	  alltid,	  en	  minoritet	  av	  konsumenter	  bryr	  sig	  

	  

	  

Biokontroll	  –	  Kontrollera	  en	  art	  genom	  att	  introducera	  en	  ny	  art	  

	  

Miljöbalkens	  syfte	  är	  att	  främja	  en	  hållbar	  utveckling.	  En	  sådan	  utveckling	  bygger	  på	  insikten	  att	  
naturen	  har	  ett	  skyddsvärde	  och	  att	  människans	  rätt	  att	  förändra	  och	  bruka	  och	  förvalta	  naturen	  
väl.	  

Miljöbalken	  ska	  tillämpas	  så	  att	  	  

-‐ Miljön	  och	  människors	  hälsa	  skyddas	  mot	  skador,	  oavsett	  om	  dessa	  orsakas	  av	  
föroreningar	  eller	  annan	  påverkan’	  

-‐ Värdefulla	  miljöer	  skyddas	  och	  vårdas	  
-‐ Den	  biologiska	  mångfalden	  bevaras	  
-‐ Återanvändning	  och	  återvinning	  av	  material	  och	  energi	  så	  att	  kretslopp	  

uppnås.	  

	  

	  



KMV	  Vecka	  3	  Sammanfattning	  
Risk	  =	  Sannolikhet	  *	  Konsekvens	  

Olika	  typer	  av	  risker:	  

Olycksrisker	  

Projektrisker	  

Risk	  för	  kriminalitet	  

Kreditrisker	  

IT-‐risker	  

Ekonomiska	  risker	  

Hälsorisker	  

Miljörisker	  

Faror	  vid	  riskbedömning	  

Fysiska	  

Elektromagnetiska	  

Radioaktiva	  

Mikrobiologiska	  

Kemiska	  

Miljöriskbedömning	  

”Riskbedömning	  hjälper	  oss	  att	  fatta	  beslut	  när	  vi	  är	  ovissa	  om	  framtida	  händelser.	  
Miljöriskbedöming	  bedömer	  riskerna	  till	  arter	  (inklusive	  människor),	  naturen	  och	  ekosystem”	  
Burgman,	  2005	  

ISO	  31000:2009	  

	  

	  

	  

	  

	  



Flödesschema	  för	  riskbedöming	  

1,	  Identifiering	  av	  problem	  (Issue	  indentification)	  

	   Ger	  bakgrunden	  till	  analysen:	  

	   	   Vem	  har	  uppmärksammat	  problemen?	  

	   	   	   Allmänheten/Vetenskapsmän/Politiker	  

	   	   Hur	  blev	  de	  uppmärksammade?	  

	   	   Vilka	  ämnen	  är	  oroväckande?	  

	   	   Omfattningen	  av	  problemet?	  

	   	   	   Nationell/Regional/Lokal	  

	  

2,	  Farobedömning	  (Hazard	  Assessment)	  	  

-‐ Identifiering	  av	  faror	  (Hazard	  identification)	  
Vilka	  hälsoeffekter	  orskar	  kemikalien?	  
Är	  effekterna	  reversibla?	  
Vilka	  grupper	  av	  befolkningen	  är	  mest	  utsatta?	  
	   T.ex.	  Barn,	  män,	  kvinnor	  etc	  

	   	   Hur	  sprids	  effekterna?	  

Vad	  har	  koncentration	  för	  inverkan?	  

-‐ Bedömning	  av	  effekterna	  av	  olika	  doser	  (Dose-‐response	  assessment)	  
• Beräkning	  av	  andel	  av	  befolkningen	  som	  blir	  påverkade	  av	  

en	  viss	  koncentration	  
• Resultaten	  är	  ofta	  illustrerade	  i	  dos-‐påverkan-‐kurvor	  
• Kurvor	  för	  olika	  effekter	  har	  olika	  former	  
• Resultaten	  kommer	  från	  test	  på	  djur	  
• Resultaten	  från	  djurförsöken	  måste	  användas	  med	  

försiktighet	  när	  de	  ska	  tillämpas	  till	  människor.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



3,	  Bedömning	  av	  exponering	  (Exposure	  assessment)	  

	   Vilka	  är	  utsatta?	  

	   	   Hur	  många	  

	   	   Hur	  ofta	  

	   Hur	  är	  det	  utsatta?	  

	   	   Inandning,	  förtäring	  

	   Omfattning	  av	  exponering	  

	   	   Direkt	  mätning	  av	  exponering	  

	   	   Under	  hur	  lång	  tid?	  

	   	   Tidsram	  –	  Nu,	  förr,	  framtiden	  

	  

4,	  Riskkaraktärisering	  (Risk	  characterisation)	  

	   Innehåller	  infromation	  från	  faro-‐	  och	  exponeringsbedömning	  

	   Anger	  hälsorisker	  

	   Anger	  oklarheter	  

5,	  Riskhantering	  (Risk	  management)	  

	   Kostnadsberäkning	  

	   	   Tekniska	  lösningar	  

	   	   Ekonomiska	  faktorer	  

	   	   Sociala	  faktorer	  

	   	   Etiska	  faktorer	  

	   Minska	  riskerna	  

	   	   Skyddsutrustning	  

	   	   Säkerhetsåtgärder	  

	   	   Klassificering	  och	  märkning	  

	   Bevakning	  och	  återkoppling	  

	  



6,	  Riskkommunikation	  

	   Innehåller	  information	  risker,	  beslut	  för	  och	  tackla	  riskerna.	  

	  

Multiple	  barrier	  risk	  management	  approach	  

Genom	  och	  ha	  många	  skyddsbarriärer	  kan	  man	  minska	  riskerna/effekterna.	  

Globala	  miljöeffekter	  är	  en	  konsekvens	  av	  mänskliga	  aktiviteter.	  Vart	  utsläppen	  kommer	  ifrån	  spelar	  
ingen	  roll	  eftersom	  hela	  jorden	  påverkas,	  men	  effekterna	  behöver	  inte	  nödvändigtvis	  vara	  samma	  på	  
olika	  ställen.	  För	  att	  lösa	  globala	  miljöproblem	  krävs	  det	  att	  länder	  samarbetar	  med	  utsläppsfrågor,	  
det	  räcker	  alltså	  inte	  att	  ett	  land	  slutar	  med	  att	  släppa	  ut.	  

De	  vanligaste	  globala	  miljöeffekterna	  är	  växthuseffektens	  ökning	  och	  ozonskiktets	  nedbrytning.	  

Miljöproblem	  som	  inte	  är	  globala	  är	  regionala	  eller	  lokala.	  

Övergödning	  är	  ett	  lokalt	  miljöproblem	  eftersom	  utsläppet	  av	  fosfor	  och	  kväve	  bara	  påverkar	  
området	  nära	  utsläppet	  (	  koncentrationen	  av	  dessa	  ämnen	  kommer	  sjunka	  eftersom	  det	  späds	  ut	  
med	  vatten).	  

Växthuseffekten	  

Kortvågsstrålning	  kommer	  in	  och	  ut	  kommer	  en	  långvågsstrålning.	  Växthuseffekten	  håller	  kvar	  den	  
långvågiga	  strålningen	  under	  en	  längre	  period	  än	  normalt.	  

Klimatsystemet	  

Partiklar	  i	  atmosfären	  (t.ex	  vattendroppar)	  reflekterar	  bort	  instrålning	  vilket	  leder	  till	  lägre	  temp.	  

Öknar	  reflekterar	  och	  skogar	  fångar	  strålningen.	  

Växthusgaser	  

Koldioxid	  –	  Förbränning,	  avskogning,	  cementtillverkning	  

Lustgas	  –	  Bildas	  naturligt,	  övergödning	  leder	  till	  ökad	  mängd.	  

Metan	  –	  Våtmarker,	  sopptippar,	  risodling,	  utvinning	  av	  biobränsle.	  

Vad	  bidrar	  mest	  till	  svenskars	  utsläpp	  av	  växthusgaser?	  

Möbler,	  husgeråd,	  mat	  och	  dryck,	  kläder	  och	  skor,	  transport,	  bostad,	  rekreation,	  förbrukningsvaror	  
hushållstjänster,	  sjukvård.	  

De	  största	  bidragen	  är	  Transport	  -‐>	  Mat	  -‐>	  Rekreation	  -‐>	  Bostad	  

	  

	  



Ökad	  växthuseffekt	  leder	  till	  miljöförändringar:	  

Havsnivån	  kommer	  att	  öka	  främst	  pga	  att	  vatten	  expanderar	  när	  det	  har	  högre	  temp,	  även	  smältning	  
av	  isar	  bidrar	  till	  högre	  havsnivå.	  	  

Stormar	  och	  översvämningar	  

Torka/Nederbörd	  

Lösningar	  för	  att	  minska	  koldioxidutsläpp:	  

•	  Minska	  konsumtionen:	  Livsstilsförändringar,	  energieffektivisering	  

•	  Alternativa	  energikällor:	  från	  kol	  till	  naturgas,	  förnybara	  energikällor,	  kärnkraft	  

•	  Koldioxidinfångning	  och	  –lagring	  

Havsförsurning	  

Koldioxid	  löser	  sig	  i	  haven	  och	  sänker	  pH.	  Störst	  problem	  i	  kalla	  vatten.	  Organismer	  med	  kalkskelett	  
kommer	  få	  problem	  med	  uppbyggning.	  

Ozonlagret	  skyddar	  mot	  skadlig	  UV-‐strålning	  

Effekter	  av	  ökad	  UVB-‐strålning:	  

Ögonskador:	  snöblindhet,	  grå	  starr	  

Hudskador:	  solbränna,	  påskyndad	  föråldring	  

Nedsättning	  av	  immunförsvaret	  

Försämrad	  tillväxt	  av	  vissa	  växter	  och	  grödor,	  t.ex	  ärtväxter,	  blågröna	  alger	  

Skador	  på	  material.	  

Djur	  blir	  inte	  lika	  påverkade	  pga	  av	  päls/skal	  som	  skyddar.	  

Ozon	  i	  troposfären	  (marknära	  ozon)	  är	  inte	  ett	  globalt	  miljöproblem	  utan	  ett	  lokalt.	  	  

Förutsättningar	  för	  marknära	  ozon:	  solljus,	  Nox	  och	  HC/CO	  (mycket	  sol	  och	  trafik)	  

Skadar	  växter	  och	  våra	  luftrör.	  

Det	  finns	  inget	  utbyte	  av	  ozon	  mellan	  troposfär	  och	  stratosfär,	  dvs	  ozon	  i	  troposfären	  påverkar	  inte	  
ozonet	  i	  stratosfären.	  

	  

	  

	  



KMV	  Vecka	  4	  Sammanfattning	  

Quantitative	  doses-‐response	  curves	  

ED	  –	  Effect	  Dose	  

TD	  –	  Toxic	  Dose	  

LD	  –	  Lethal	  Dose	  

Reference	  doses	  (RfDs)	  –	  Säker	  exponeringsdos,	  inga	  hälsorisker.	  Används	  t.ex	  vid	  kontakt	  
med	  hud.	  

Reference	  Concentrations	  (RfCs)	  –	  Används	  t.ex	  vid	  inandning	  

NOAEL	  (	  No	  Observed	  Adverse	  Effect)	  –	  Inga	  negativa	  effekter	  

LOAEL	  (	  Lowest	  Observed	  Adverse	  Effect)	  –	  Lägsta	  negative	  effecter	  

UF	  –	  Uncertainty	  Factor	  –	  Osäkerhetsfaktor	  

Cancer	  Slope	  Factors	  (	  CSF	  )	  –	  Inga	  trösklar	  vid	  riskbedömning	  av	  cancerframkallande	  ämnen,	  
därav	  ingen	  säker	  dos.	  

NOAEL	  och	  LOAEL	  är	  meningslösa	  för	  cancer.	  

CSF	  används	  för	  att	  beräkna	  sannolikheten	  för	  cancer	  

Excess	  Lifetime	  Cancer	  Risk	  (ELCR)	  

Integrated	  Risk	  Information	  System	  (IRIS)	  

Riskkaraktärisering	  

HQ	  =	  Farokvot	  	  

Riskkvot,	  Riskkaraktäriseringsförhållande	  

HQ	  =	  PEC/PNEC	  

PEC	  =	  Predicted	  Environmental	  Concentration	  

PNEC	  =	  Predicted	  No	  Effect	  Concentration	  

Om	  PEC	  >	  PNEC	  =>	  HQ	  >	  1	  =	  Riskfullt	  

	  

	  



Effekter	  av	  blandningar	  

Agonistisk	  =	  1+1	  =	  2	  

Antagonisk	  =	  1+1=1	  

Synergisk	  =	  1+1	  =	  3	  

Direkt	  toxisk	  test	  

In	  vivo	  –	  Test	  på	  djur	  

In	  vitro	  –	  Test	  på	  celler	  

Kemiska	  egenskaper	  

Spridning	  och	  fördelning	  -‐>	  Flyktighet,densitet,	  smältpunkt,	  vattenlöslighet	  

Persistens	  i	  miljön	  -‐>	  Hydrolyshastighet,	  fotolyshastighet,	  mikrobiologisk	  nedbrytning,	  adsorption	  

Upptag	  hos	  organismer	  -‐>	  Flyktighet,	  lipofilicitet,	  molekylstorlek	  

Hur	  människan	  exponeras	  beror	  på	  miljön	  uppför	  sig.	  Hur	  miljön	  uppför	  sig	  beror	  på	  kemiska	  
egenskaper.	  Kemiska	  egenskaper	  är	  viktiga	  för	  produkt-‐	  och	  processutveckling.	  Kemiska	  egenskaper	  
beror	  på	  ämnets	  struktur.	  

Hur	  hittar	  man	  ett	  ämnes	  kemiska	  egenskaper?	  

Poling(2000)	  Properties	  of	  Gases	  and	  Liquids	  ,	  Internet	  databaser,	  vetenskapliga	  artiklar	  

Kokpunkten	  hos	  rena	  ämnen	  beror	  på	  krafter	  mellan	  molekylerna	  

Ökande	  bindningsstyrka	  -‐>	  

Van	  der	  Waalskrafter	  -‐>	  Dipol-‐Dipolbindning	  -‐>	  Vätebindning	  

Transportmekanismer	  

Lokala	  –	  T.ex	  brännskador	  i	  ögat.	  

Systematiska	  –	  T.ex	  cancer	  i	  levern.	  

Genom	  kroppen:	  Andning	  och	  magtarmkanal.	  

Inom	  kroppen:	  Blodsystem	  och	  lymfsystemet.	  

Biologiska	  membraner	  

Viktigaste	  barriärer	  mot	  främmande	  kemikalier.	  

Kan	  bara	  passeras	  via:	  diffusion,	  filtrering,	  aktivtransport/underlättad	  diffusion,	  endocytos/exocytos.	  



Diffusion	  –	  Sker	  väldigt	  snabbt	  (2500km/h)	  

Filtrering	  är	  diffusion	  genom	  större	  porer.	  	  

Underlättad	  diffusion	  –	  Behöver	  en	  koncentrationsgradient	  (en	  yttre	  kraft)	  	  

Aktiv	  transport	  –	  Har	  en	  egen	  (inre)	  kraft,	  behöver	  ingen	  gradient	  för	  att	  fungera.	  

Endocytos	  –	  Cellmembranet	  fångar	  upp	  intressanta	  ämnen,	  kapslar	  in	  och	  för	  in	  ämnet	  i	  cellen	  där	  
det	  släpps	  fritt.	  

Exocytos	  –	  Ämnen	  kapslas	  in	  (t.ex	  avfall)	  och	  förs	  ut	  ur	  cellen.	  

Dessa	  processer	  kan	  ske	  mycket	  snabbt.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  



	  

Hornskikt	  består	  av	  döda	  hudceller,	  utgör	  största	  skyddet	  mot	  polära	  ämnen.	  Svettkanalerna	  
påverkar	  inte	  upptaget	  vid	  torr	  hud.	  Fuktig	  hud	  ger	  högre	  permeabilitet.	  	  

Upptag	  via	  mag-‐tarmkanalen	  

En	  8m	  lång-‐	  24h	  resa	  

Peristaltiska	  (sammandragande,	  pulserande)	  rörelser.	  

Tunntarmens	  area	  är	  200m2	  

Aktivt	  transportsystem.	  

Lågt	  pH	  (t.ex	  apelsinjuice)	  i	  kombination	  med	  något	  som	  innehåller	  2º-‐aminer	  +	  nitrat	  (t.ex	  salami)	  
bildar	  nitrosaminer	  som	  inte	  är	  nyttigt	  för	  kroppen	  (t.ex	  cancerframkallande).	  

Upptag	  via	  lungorna	  

Alveoler	  är	  små	  luftfickor	  i	  lungorna.	  Alveolers	  yta	  :	  100m2	  

Avstånd	  till	  blodet:	  några	  mikrometer.	  

När	  man	  ska	  stanna	  inne	  pga	  av	  dålig	  luft	  är	  det	  inte	  pga	  att	  luften	  är	  bättre	  inomhus	  (luften	  är	  exakt	  
likadan)	  skillnaden	  är	  att	  inandningsluften	  och	  cirkulationen	  ökar	  till	  lungorna	  (upptaget	  av	  gift	  ökar	  i	  
kroppen)	  när	  man	  är	  ute	  och	  går/springer.	  



Luftburna	  föroreningars	  egenskaper	  

Inslag	  av	  intermolekylära	  krafter:	  

•	  Opolära	  vätskor	  avdunstar	  lättare.	  	  

•	  Vattenlösliga	  kemiklier	  fnågas	  lättare	  av	  slemmet	  tex	  NH3	  HCL	  HF	  SO2	  

Snabba	  kemiska	  reaktioner	  aktiverar	  retningsreaktioner	  

Höga	  koncentrationen	  leder	  till	  djupare	  intrång	  i	  andningssystem	  och	  lokala	  effekter:	  

Vissa	  kemikalier	  reagerar	  med	  vätska	  (tex	  fosgen	  bildar	  saltsyra)	  

Skadar	  cellmembranet	  -‐>	  vätska	  läcker	  ut	  -‐>	  Lungödem	  

Opolära	  kemikalier	  i	  lungorna	  

Isocyanater	  –	  Cl2,	  O3,	  BR,	  I	  ångor	  m.m	  	  

Går	  djupare	  till	  bronkerna	  där	  det	  finns	  färre	  nervreceptorer,	  tunnare	  slemlager.	  Bronkerna	  kommer	  
då	  dras	  samman	  vilket	  leder	  till	  andingssvårigheter.	  

Djupast	  alveolerna	  –	  inga	  nervreceptorer.	  

DDT	  (ickepolär	  och	  tung	  molekyl)	  –	  Går	  igenom	  huden,	  förtäring.	  

Metanol	  (polär)	  –	  Går	  igenom	  huden	  med	  hjälp	  av	  fukt.	  	  



	  

Fördelning	  

Blodproteiner	  binder	  främst	  vattenlösliga	  kemikalier	  

•	  främst	  albumin	  

•	  påskynda	  transport	  genom	  kroppen	  	  

•	  minska	  transport	  genom	  membraner	  (funkar	  som	  depå)	  

Fettlösliga	  kemikalier	  anrikas	  i	  fettvävnad	  utan	  direkt	  skada	  /tex	  bröst	  myelinskida	  

Ca-‐liknande	  kemikalier	  kan	  lagra	  i	  benvävnaden	  (	  tex	  Sr	  och	  Pb)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Fördelningsbarriärer	  

Blodhjärnbarriären	  

•Springorna	  mellan	  kapillärceller	  är	  mindre	  

•Kapillärer	  klädda	  av	  bindväv	  

•Mindre	  utvecklad	  hos	  nyfödda	  

Placentabarriär	  -‐den	  barriär	  som	  utgörs	  av	  kärlväggarna	  i	  de	  små	  förgrenade	  blodkärl	  i	  moderkakan	  
(placenta)	  vilka	  kommer	  från	  fostret	  och	  fungerar	  som	  membraner.	  

•	  barnet	  och	  mammans	  blod	  skiljs	  av	  flera	  celllager	  

•	  diffusion	  av	  för(o)eningar:	  O2,	  CO2	  

•	  aktiv	  transport	  av	  vissa	  för(o)reningar	  

Metabolisk	  aktivitet	  -‐>	  ökad	  vattenlöslighet	  och	  skydd	  mot	  teratogener.	  

Metabolism	  

Metanol	  är	  inte	  mycket	  giftigare	  än	  etanol.	  Men	  när	  metanol	  metaboliseras	  bildas	  metaboliter	  (tex	  
formaldehyd	  och	  myrsyra)	  vilket	  är	  giftigt.	  Metabolism	  är	  därför	  inte	  bara	  avgiftning,	  den	  kan	  förgifta	  
dig.	  Tips:	  om	  du	  druckit	  metanol,	  drick	  etanol.	  

Levern	  

Metaboliserar	  föroreningar	  i	  blodet	  direkt	  från	  magen	  via	  portådern.	  

Magen	  verkar	  varit	  viktigare	  än	  lungorna.	  

Stora	  springor	  i	  kapillärväggarna.	  

1l	  galla	  /dygn	  samlas	  i	  gallblåsan	  

Utsöndringsväg	  för	  metaller	  och	  större	  organiska	  föroreningar.	  

Begränsad	  diffusion	  av	  vattenlösliga	  kemikalier	  i	  tunntarmen	  (dock	  kan	  konjugater	  kan	  spjälkas	  och	  
börja	  en	  entherohepatisk	  cirkulation.	  

Det	  finns	  en	  miljon	  nefroner	  i	  varje	  njure.	  Nefroner	  är	  njurens	  filtreringsenhet	  där	  det	  bildas	  urin.	  
Glomerulus	  (kapillärnätverk)har	  stora	  springor.	  Tubulus	  är	  rörsystemet	  i	  njurarna.	  	  

Aktiva	  transportsystem	  återvinner	  näringsämnen	  till	  tubulus	  

•hög	  koncentration	  av	  ämnen	  i	  urinen	  

•	  fettlösliga	  diffunderar	  tillbaka	  

•	  vattenlösliga	  passerar	  membranen	  inte.	  



Damm,	  rök	  och	  dimma	  

Gaser	  med	  svävande	  droppar/partiklar	  =	  aerosoler	  

Vattenlösliga	  –	  löses	  i	  slemmet	  och/eller	  blodet	  

Ovattenlösliga	  –	  retningsystemet.	  

Lungornas	  reningssystem	  

Näshåla	  till	  bronkerna:	  

Slemproducerande	  celler	  

Cilier(flimmerhår)	  –	  Långsamt	  föra	  slemmet	  mot	  svalget,	  kan	  skadas	  av	  kemikalier,	  rökning	  

I	  alveolerna	  finns	  makrofager	  som	  äter	  upp	  bakterier	  (fagocytos)	  och	  transporteras	  ut	  via	  luftkanaler	  
eller	  lymfsystemet.	  

Makrofager	  klarar	  inte	  allt	  

Pnemonkonioser	  tex	  

SiO2	  -‐>	  silikos	  

Asbest	  -‐>	  asbestos	  

Ansamling	  av	  döda	  makrofager	  

Utbeckling	  av	  bindväv	  

Minskat	  syreupptaganade	  	  

Ökande	  motstånd	  längs	  kapillärerna	  

Förgiftningsmekanismer	  

Störningar	  i	  energiproduktion,	  störningar	  i	  nervsystemet,	  peroxidering	  av	  fetter	  och	  mutationer.	  

Störningar	  i	  energiproduktion	  

Kolmonxid	  -‐	  	  binds	  vid	  hemoglobin	  hårdare	  än	  O2,	  bromsar	  elektrontransportkedjan,	  ATP-‐tillgång	  i	  
centrala	  nervsystemet	  rubbas.	  Ödem	  (vätskeansamling)	  i	  hjärnan	  

Nitrit	  –	  Oxiderar	  järn	  i	  blodet	  -‐>	  methemoglobin.	  Omöjliggör	  syreabsorbtion	  (andfåddhet).	  
Blodkärlsväggarna	  blir	  öppna	  för	  plasma	  -‐>	  blodtrycksfall.	  

	  

	  

	  



Störningar	  i	  nervsystemet	  

Förlamning	  –	  blockerade	  transmittorsubstanser	  (t.ex	  botulintoxin,	  clostridium	  botulinum)	  

Sedativ	  (vid	  högre	  doser)	  –	  Bundna	  receptorer,	  nikotin	  atropin,	  upplevas	  som	  pigghet	  vid	  låga	  doser.	  

Kramper	  –	  Tex	  sarin	  (organiska	  fosforföreningar)	  atropin	  motverkar.	  

Basparssubstituionsmutation	  –	  Ett	  baspar	  ersätts	  med	  ett	  annat.	  

Fameshiftmutation	  –	  Ett	  baspar	  tas	  bort	  eller	  läggs	  på	  ena	  enkelsträngen.	  

Kromosommutationer	  

Delection	  –	  Kromosom	  tappar	  en	  del	  

Duplication	  –	  En	  del	  fördubblas	  

Inversion	  –	  En	  del	  inverteras	  

Transposition	  –	  En	  del	  flyttas	  på	  kromosomen	  

Translocation	  –	  en	  del	  flyttas	  till	  en	  annan	  kromsom	  

Mutationseffekter	  

Positiva	  –	  T.ex	  rötgensyn,	  högre	  IQ,	  bättre	  egenskaper	  

Neutrala	  –	  När	  det	  inte	  märks	  	  

Tysta	  –	  mutation	  som	  sker	  på	  gener	  som	  inte	  är	  aktiva	  och	  ger	  då	  ingen	  effekt	  alls	  för	  kroppen.	  	  

Negativa	  –	  Kan	  försämra	  kroppens	  produktiva	  processer.	  

Letala	  –	  Effekter	  som	  kan	  leda	  till	  döden.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



KMV	  Vecka	  5	  Sammanfattning	  
Det	  finns	  två	  olika	  kategorier	  av	  hälsorisker,	  självvalda	  och	  ofrivilliga.	  De	  självvalda	  är	  farligare.	  Det	  
forskas	  mer	  på	  de	  ofrivilliga	  för	  att	  de	  inte	  kan	  påverkas.	  

Ex	  på	  självvalda:	  Rökning,	  alkohol,	  högt	  sockerintag,	  lättspjälkad	  stärkelse,	  lågt	  antioxidantintag.	  

Ex	  på	  ofrivilliga:	  passiv	  rökning,	  bilavgaser,	  livsmedelstillsatser,	  hemkemikalier,	  kemisk	  arbetsmiljö.	  

	  	  

Syrgas	  används	  som	  bränsle	  vid	  förbränning.	  Målet	  med	  förbränningen	  är	  att	  syrgas	  ska	  bilda	  vatten.	  
Men	  på	  vägen	  dit	  kan	  det	  läcka	  ut	  (ca	  1%)	  väteperoxidradikaler.	  Det	  som	  händer	  är	  att	  syrgas	  tar	  upp	  
en	  elektron	  och	  bildar	  en	  syreradikal.	  Syreradikalen	  tar	  upp	  ett	  väte	  och	  bildar	  en	  väteperoxidradikal,	  
som	  är	  reaktiv.	  Radikalen	  reagerar	  med	  viktiga	  molekyler	  (som	  tex	  DNA-‐molekyler)	  och	  förstör	  de.	  

Väteperoxidradikalen	  kan	  neutraliseras	  genom	  att	  den	  reagerar	  med	  en	  antioxidant,	  då	  skonas	  de	  
viktiga	  molekylerna	  från	  förstörelse.	  	  

Nästa	  steg	  är	  bildning	  av	  väteperoxid	  (väldigt	  reaktiv).	  Järn-‐	  och	  kopparjoner	  katalyserar	  bildningen	  
av	  hydroxylradikaler.	  Denna	  reaktion	  är	  väldigt	  reaktiv	  så	  är	  det	  bästa	  sättet	  att	  undvika	  
hydroxylradikaler	  är	  att	  minska	  upptaget	  av	  järn-‐	  och	  kopparjoner.	  

•	  betyder	  att	  det	  är	  ett	  ojämnt	  antal	  elektroner	  (för	  många	  elektroner).	  Om	  syreradikalen	  tar	  upp	  ett	  
väte	  bildas	  en	  väteperoxidradikal.	  



	  

Bilden	  visar	  en	  lipidperoxidation.	  

En	  fettkedja	  reagerar	  med	  en	  väteperoxidradikal.	  Radikalen	  tar	  ett	  väte	  från	  fettkedjan	  som	  blir	  
reaktiv	  (negativt	  laddad).	  Man	  får	  då	  en	  reaktiv	  fettkedja	  och	  väteperoxid.	  Den	  reaktiva	  fettkedjan	  
reagerar	  med	  syrgas	  och	  bildar	  en	  ”fettkedjeradial”	  som	  i	  sin	  tur	  reagerar	  med	  en	  annan	  fettkedja.	  
Denna	  process	  kan	  återupprepa	  vilket	  inleder	  en	  kedjereaktion.	  Om	  en	  antioxidant	  introduceras	  kan	  
denna	  kedjereaktion	  avbrytas.	  Det	  som	  händer	  är	  att	  ”fettkedjeradikalen”	  reagerar	  med	  en	  
antioxidant	  istället	  för	  en	  annan	  fettkedja.	  

Omega-‐6	  

	  

-‐	  Fettsyror	  av	  typ	  omega-‐6	  har	  en	  dubbelbindning	  på	  6:e	  kolatomen	  från	  kolkedjans	  slut	  	  
-‐	  Linolsyra	  dominerar	  i	  fleromättat	  fett	  av	  typ	  omega-‐6	  som	  vi	  behöver	  i	  små	  mängder	  från	  det	  vi	  äter	  	  
-‐	  Fleromättat	  fett	  är	  hälsofarligt	  lättoxiderat	  på	  grund	  av	  CH2-‐gruppen	  mellan	  två	  
dubbelbindningar	  	  
-‐	  Vi	  får	  ofta	  alltför	  mycket	  dåligt	  antioxidantskyddat	  omega-‐6	  med	  dagens	  kost	  

Mättade	  fettsyror	  är	  mycket	  stabila	  och	  ofarliga.	  Enkelomättade	  (en	  dubbelbindning)	  fettsyror	  är	  för	  
det	  mesta	  stabila	  och	  ofarliga,	  ju	  fler	  dubbelbindningar	  desto	  mer	  reaktivitet	  (farligare).	  

	  

	  

	  

	  



	  

Ökat	  intag	  av	  syre	  ökar	  antalet	  syreradikaler.	  Det	  vill	  säga	  hård	  fysisk	  ansträngning,	  rökning,	  höga	  
halter	  av	  lösningsmedel,	  infektioner	  och	  inflammationer	  ökar	  kroppens	  oxidativa	  stress	  (på	  svenska:	  
mer	  syreradikaler).	  

Fenoliska	  antioxidanter:	  innehåller	  bensenring	  med	  OHgrupp.	  Väteperoxidradikalen	  tar	  ett	  väte	  från	  
OHgruppen	  och	  bildar	  väteperoxid	  som	  ingår	  i	  bildandet	  av	  vatten.	  Hela	  antioxidanten	  blir	  då	  
negativt	  laddad	  men	  eftersom	  den	  inte	  är	  speciellt	  reaktiv	  avstannar	  kedjereaktionen.	  

	  

Endiol	  =	  två	  OHgrupper	  och	  en	  dubbelbindning.	  

Ved	  innehåller	  fenoler,	  som	  har	  antioxidantiska	  egenskaper.	  Förbränning	  av	  ved	  vid	  låg	  temperatur	  
tex	  vid	  rökning	  av	  mat,	  gör	  att	  fenolerna	  kan	  upptas	  av	  både	  köttet	  som	  gör	  skyddar	  det	  mot	  
härskning.	  När	  köttet	  konsumeras	  upptas	  även	  fenolerna	  i	  cellerna	  och	  hjälper	  mot	  syreradikaler.	  

	  

Flavonoider	  är	  polyfenoler	  med	  tre	  ringar.	  Två	  ringar	  är	  aromatiska	  bensenringar.	  OHgrupperna	  gör	  
att	  molekylen	  är	  vattenlöslig.	  Beroende	  på	  mittringens	  struktur	  avgörs	  hur	  bra	  antioxidantiska	  
egenskaper	  en	  polyfenol	  har.	  	  	  



	  

Karotenoider	  innehåller	  konjugerande	  dubbelbindningar	  på	  kolkedjan.	  Fettlösliga.	  Adderar	  
syreradikaler.	  En	  dubbelbindning	  reagerar	  med	  en	  radial.	  

	  

Karotenoid	  →	  Karoten	  →	  Lykopen	  

	  

Karaktäriseras	  av	  en	  röd	  färg.	  Skyddar	  mot	  prostata-‐	  och	  bröstcancer.	  Tomat,	  vattenmelon	  och	  
blodgrape	  innehåller	  lykopen.	  Lättrörlig	  (finns	  i	  hela	  grönsaken/frukten	  och	  rör	  sig	  lätt	  i	  
fettvävnader).	  

	  

	  

	  



Karotenoid	  →	  Karoten	  →	  Betakaroten	  	  

Huvudkällan	  är	  morötter.	  Finns	  även	  i	  röd	  paprika.	  Morötters	  hårda	  struktur	  gör	  att	  det	  är	  svårt	  att	  ta	  
upp	  betakaroten,	  därför	  ger	  rivning	  av	  morötter	  ett	  större	  upptag	  av	  betakaroten.	  Olja	  ökar	  även	  
upptaget	  pga	  av	  betakaroten	  är	  en	  fettsyra.	  Betakaroten	  kallas	  även	  för	  provitamin	  A,	  då	  betakaroten	  
omvandlas	  till	  två	  retinol	  (Vitamin	  A)	  som	  har	  antioxidanteffekt	  vid	  låg	  syrehalt.	  

Karotenoid	  →	  Xantofyller	  →	  Lutein	  

	  

Xantofyller	  är	  mindre	  fettlösliga	  än	  karotener,	  pga	  OHgrupperna	  ändrar	  polariteten	  på	  molekylen.	  
Vilket	  gör	  att	  xantofyller	  förekommer	  på	  andra	  ställen	  i	  celler	  och	  kroppar.	  OHgrupperna	  i	  en	  lutein	  
har	  ingen	  antioxidant	  funktion	  då	  ringen	  OHgruppen	  sitter	  på	  inte	  är	  aromatisk,	  det	  är	  
dubbelbindningarna	  som	  står	  för	  den	  antioxidantiska	  effekten.	  

Lutein	  finns	  i	  grönsaker	  som	  gröna	  ärtor	  och	  broccoli.	  

Karotenoid	  →	  Xantofyller	  →	  Zeaxantin	  

Släkting	  till	  lutein,	  skillnaden	  är	  att	  dubbelbindingen	  i	  den	  andra	  ringen	  är	  på	  ett	  annat	  ställe..	  
Zeaxantin	  är	  särskilt	  viktig	  för	  synen,	  mest	  avgörande	  för	  gula	  fläcken	  i	  ögat.	  Zeaxantin	  ger	  upphov	  till	  
en	  gul	  färg	  och	  finns	  bland	  annat	  i	  majskorn	  och	  äggulor.	  Finns	  även	  i	  vissa	  citrusfrukter.	  

Karotenoid	  →	  Xantofyller	  →	  Astaxantin	  

	  

Astaxantin	  är	  en	  superantioxidant	  (är	  en	  karotenoid	  och	  askorbinsyra).	  Astaxantin	  ger	  den	  röda	  
färgen	  i	  lax.	  Innehåller	  höga	  tokoferolhalter,	  EPA-‐	  och	  DHAfettsyror	  (omega-‐3).	  Lax	  innehåller	  
miljögifter	  pga	  biomagnifikation.	  

	  

	  

	  

	  



Flavonoider	  →	  Flavonoler	  -‐>	  Quercetin	  

	  

Quercetin	  är	  en	  viktig	  flavonoid.	  Finns	  främst	  i	  gul	  och	  röd	  lök.	  

Flavonoider	  →	  Katekiner	  →	  Katekin	  

Äpplen	  innehåller	  mycket	  Katekin	  och	  quercetin	  (främst	  i	  skalet	  på	  äpplet).	  Den	  röda	  färgen	  i	  
äppelskal	  kommer	  från	  antocyaniner.	  

Enda	  skillnad	  i	  struktur	  jämfört	  med	  quercetin	  är	  det	  dubbelbundna	  syret	  	  och	  dubbelbindningen	  i	  
den	  andra	  ringen.	  

Flavonoider	  →	  Flavonoler	  -‐>	  Hesperitin	  

Finns	  i	  apelsiner.	  Den	  gula	  karotenoiden	  zeaxantin	  ger	  färg	  till	  apelsinen,	  som	  även	  har	  hög	  halt	  
askorbinsyra.	  Pga	  av	  annorlunda	  struktur	  än	  quercetin	  och	  katekin	  gör	  att	  den	  hamnar	  i	  olika	  delar	  av	  
celler	  och	  cellorganellerna.	  

Flavonoider	  →	  Flavonoler	  -‐>	  Antocyanin	  

Ger	  den	  blåa	  färgen	  till	  blåbär.	  Mittenringen	  är	  instabil,	  vilket	  gör	  att	  den	  bryts	  ner	  i	  matspjälkningen.	  

	  

Flavonoider	  →	  Katekiner	  →	  Epikatatekin	  

Katekiner	  är	  omtalade	  antioxidater	  i	  choklad	  men	  katekiner	  finns	  i	  större	  mängd	  i	  äpplen.	  

	  

	  

	  

	  



Kolhydrater	  bidrar	  till	  ökad	  fettlagring.	  När	  socker	  och	  stärkelse	  spjälkas	  bildas	  glukos,	  som	  påverkar	  
insulinnivån.	  För	  hög	  blodsockernivå	  leder	  till	  ökad	  fettlagring.	  

Galaktos	  –	  Vuxna	  har	  svårare	  att	  spjälka,	  man	  bli	  laktosintolerant.	  

Glukos	  –	  Vid	  spjälkning	  omvandlas	  stärkelse	  till	  glukos.	  Glukos	  ger	  energi	  till	  celler.	  Används	  vid	  
glykogen	  för	  att	  lagra	  kolhydrater	  (energi).	  Lagras	  i	  fettlager.	  Vid	  glykosylering	  binds	  kolhydrater	  med	  
protein/fetter	  eller	  andra	  biomolekyler,	  uppbyggnad	  av	  celler.	  

Sackaros	  –	  Tas	  upp	  i	  levern	  (för	  höga	  halter	  skadar	  levern),	  mer	  reaktivt	  än	  glukos.	  Släpps	  inte	  ut	  i	  
blodet.	  

GI	  –	  Glukosindex	  är	  ett	  standardiserat	  mått	  på	  blodglukoshöjning.	  	  

Triglycerider	  =	  fett.	  En	  glycerol	  har	  tre	  fettsyrekedjor,	  vid	  spjälkning	  (lipas)	  frigörs	  bara	  två	  kedjor.	  
Spjälkningen	  av	  triglycerider	  sker	  i	  matsjpjälkningskanalen,	  monoglycerider	  +	  fettsyror	  och	  glycerol	  
erhålls.	  

Omega-‐6	  är	  väldigt	  reaktivt	  pga	  dubbelbindingarna.	  Ska	  undvikas	  eftersom	  kroppen	  redan	  får	  
tillräckligt.	  Becel	  innehåller	  mycket	  omega-‐6.	  Undvik:	  majsolja,	  solrosolja,	  druvkärnolja,	  safflorolja.	  

Omega-‐3	  är	  fettsyror	  som	  är	  lättoxiderade	  och	  hälsofarliga	  utan	  bra	  antioxidantskydd.	  

Linolsyra	  –	  Vegetabilisk	  fettsyra	  

EPA	  och	  DHA	  är	  livsnödvändiga	  i	  småmängder.	  

Kokosolja	  är	  bra	  för	  att	  det	  mesta	  förbränns	  vilket	  gör	  att	  det	  finns	  mindre	  chans	  för	  fett	  att	  lagras.	  

Majsolja,	  solrosolja,	  linfröolja	  är	  reaktiva	  pga	  dubbelbindning	  →	  dåligt	  för	  kroppen.	  

Transport	  av	  fetter	  

Fett	  från	  måltider	  sprids	  med	  kylomikroner	  i	  blod	  under	  ett	  par	  timmar.	  

Däremellan	  transport	  fett	  ut	  med	  lipoproteinet	  VLDL	  från	  levern.	  

(LowDensityLipoprotein)	  LDL	  har	  specifikt	  protein	  och	  kolesterol	  omger	  och	  skyddar	  proteinet.	  
Kärnan	  består	  av	  kolesterolestrar	  med	  fleromättade	  fettsyror.	  Oxidation	  och	  glykolysering	  skadar	  LDL	  
och	  initierar	  ateroskleros.	  

	  

	  

	  

	  

	  



Ateroskleros	  (åderförkalkning)	  är	  en	  progressiv	  sjukdom	  i	  artärernas	  väggar,	  som	  blir	  tjockare	  och	  
förlorar	  i	  rörlighet.	  	  

Åtgärder	  för	  att	  förhindra	  ateroskleros:	  

•	  Mindre	  socker	  och	  söta	  drycker	  (mindre	  GI)	  minskar	  blodglukosnivåer	  och	  glykosylering.	  

•	  Minskat	  intag	  av	  omega-‐6,	  rätt	  omega-‐3	  (EPA),	  mindre	  omega-‐6	  minskar	  skadlig	  oxidation	  av	  LDL	  till	  
ox-‐LDL.	  

•	  Mer	  antioxidanter	  med	  kosten,	  skyddar	  mot	  oxidation	  av	  LDL	  (LowDensityLipoprotein).	  

•	  Minimering	  av	  oxidativ	  stress,	  dvs	  ändring	  av	  kost	  och	  livsstil.	  

Kolesterol	  är	  livsviktigt,	  enkelomättat,	  stabilt	  och	  biokemiskt	  säkert.	  

Halterna	  i	  blod	  regleras	  av	  kroppen	  efter	  behov	  för	  viktiga	  funktioner.	  

	  



Tips	  för	  att	  räkna	  ut	  DALYS:	  

1.	  Räkna	  först	  ut	  dosen	  av	  bakterier	  för	  exponerad	  person/år	  

Använd	  dig	  av	  	  den	  ”Average	  exposure	  frequency”	  =30days.year	  -‐1	  

	  

!"  !"#$!"#$×!"ö!"
!

!"#×!
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!"#$%"&'  !"#$%&
= !"#  !"#$.    !"#$%&

!"#$
= 𝐷	  	  

A:	  (30*0,650*3,38E+06)/100	  000=	  659,1	  
B:	  (30*0,650*(1/50)=0,39	  
C:	  (30*0,650*1)=19,5	  
D:	  (30*0,025*6.76E-‐05)/(2)=0,00002535	  
	  

2.	  Räkna	  ut	  Pinf?	  

𝑃𝑖𝑛𝑓 = 1 − (1 +
𝐷
𝛽
)!! 	  

α=	  0,145	  	  	  β=7,59	  

A:	  	  Pinf=0,47	  
B:	  	  Pinf=	  0,007239159	  
C:	  	  Pinf=	  0,16847	  	  
D:	  	  Pinf=0,000000484	  
	  

3.Räkna	  ut	  nummer	  av	  infektioner	  per	  scenario	  /	  år?	  

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑚ä𝑛𝑛𝑖𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑏𝑙𝑖𝑣𝑖𝑡  𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒×𝐻𝑒𝑚×𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟  ℎ𝑒𝑚×𝑃𝑖𝑛𝑓

=
𝑖𝑛𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

å𝑟 	  

A:	  0,001*300000*3*0,47=	  423	  
B:0,001*100	  000*3*0,007239=	  2,1717477	  
C:0,001*200	  000*3*0,16847=	  101,08	  
D:	  =0,043585884	  

4.	  Räkna	  ut	  nummer	  av	  DALYs	  per	  million	  personer/	  år	  

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑖𝑛𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜å𝑟 ×𝐷𝐴𝐿𝑌𝑠  𝑓ö𝑟  𝑠𝑝𝑒𝑐  𝑏𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  ℎ𝑢𝑠×𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟  ℎ𝑢𝑠
×1000  000  𝑝𝑒𝑟𝑠 = 𝐷𝐴𝐿𝑌𝑠	  

	  

A:0,97	  
B:0,015	  
C:0,35	  
D:0,00108	  


