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Sammandrag  
På grund av miljögifter minskade Östersjöns gråsälspopulation drastiskt under 1900-talets 
senare hälft. En mängd sjukliga förändringar upptäcktes hos gråsälen och dessa kopplades 
ihop med föroreningarna PCB och DDT. I denna uppsats har en sammanställning av befintlig 
data gjorts om effekterna av PCB på gråsälen i Östersjön. Det är svårt att dra några raka 
slutsatser om effekterna av endast PCB, men dock pekar många studier på att det har en 
mängd olika negativa effekter. Sedan nyanvändning av miljögifterna förbjöds har 
populationsstorleken hos gråsälen vuxit och hälsotillståndet förbättrats. Förekomsten av 
myom, livmodersförträngningar och stenos har minskat. Dock verkar endokrina störningar på 
grund av miljögifter fortfarande existera. På senare tid har populationstillväxten emellertid 
mattats av, möjligen på grund av exponering för andra miljögifter, men troligast på grund av 
den globala uppvärmningen som orsakar en minskning av istäcket på Östersjön under vintern 
vilket försämrar sälhonornas och kutarnas hälsotillstånd då de tvingas föda på land istället för 
på isen.  
 
  
Inledning 
Östersjön är, i förhållande till andra hav, mycket utsatt. Detta är ett faktum framförallt när det 
gäller övergödning, utsläpp och föroreningar, något som beror på att Östersjön är omslutet av 
många hårt industrialiserade länder (Roots et al., 2005). Dessutom har Östersjön ett unikt 
ekosystem. På grund av sitt bräckta vatten är det få arter som kan överleva där, och många av 
arterna lever nära sin existensgräns. På grund av detta kan mänsklig påverkan ha en stor 
inverkan på art- och individantal, samt i det långa loppet hela ekosystemet (Tidlund et al. 
2007).  
 
Störst skada har mänsklig påverkan orsakat på de arter som lever i toppen av näringskedjan 
(Tanabe 2002). Bioackumulering orsakar en form av kaskadeffekt av miljögifterna, vilket gör 
att de djurarter som lever högst upp i näringskedjan får i sig stora mängder av de skadliga 
ämnena (Debier et al. 2003, Sormo et al. 2003). Utöver det så ansamlar djur i akvatiska 
system i högre grad föroreningar i relation till landlevande djur. Det är på grund av att fet fisk, 
såsom lax (Salmo salar) eller sill (Clupea harengus), ackumulerar fettlösliga miljögifter och 
blir föda för sälar och andra rovdjur. Den akvatiska näringskedjan är dessutom generellt sett 
väldigt komplex på grund av att vattenlevande däggdjur i stor utsträckning är omnivorer 
(Zander & Rasmussen 1996). Marina däggdjur, i relation till landlevande däggdjur, anses 
även vara mindre effektiva än landlevande däggdjur på att bryta ner långlivade organiska 
föroreningar (POPs) som effektivt samlas i djurs fettlager (Nyman et al. 2002). En av de 
toppredatorer som berörts av tidigare miljögiftsutsläpp är gråsälen (Halichoerus grypus) 
(Bergman & Olsson 1985, Debier et al. 2003, Sormo et al. 2003). 
 
I Östersjön minskade antalet gråsälar dramatiskt under 1900-talet, från omkring 100 000 vid 
1900-talets början till runt 20 000 individer på 1940-talet. Denna minskning berodde på ett 
högt jakttryck på gråsälen, som krav från fiskemän, då sälen störde fisket (Hårding & 
Härkönen 1999). Under senare hälften av 1900-talet fortsatte dock gråsälspopulationen att 
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minska, trots en minskad jakt. Det misstänktes vara på grund av olika miljögifter som fanns i 
hög koncentration i Östersjön (Bergman & Olsson 1985). Under 1970-talet upptäcktes det att 
miljöföroreningar såsom polyklorerade bifenyler (PCB) och diklordifenyltrikloroetan (DDT) 
var vitt spridda i miljön och att Östersjön var mycket förorenad av dessa ämnen (Bredhult 
2007). I början av 1980-talet, när all nyanvändning av PCB och DDT förbjudits på grund av 
deras negativa effekter på naturen, uppskattades antalet gråsälar vara mellan 1 000 – 1 500 
individer (Bergman 1999).  
 
Målet med uppsatsen är att genom en sammanställning av befintlig data undersöka effekterna 
av miljögiftet PCB på gråsälen i Östersjön samt se om gråsälens hälsotillstånd har förbättrats 
sedan förbudet av nyanvändningen av miljögiftet infördes.  
 
 
Gråsälen och miljögifter i Östersjön  
Allt sedan början av 1970-talet har populationstrender och hälsoläget hos gråsälen i Östersjön 
studerats på grund av att det uppmärksammades att gråsälens hälsostatus var låg. Gråsälen, 
som är en av tre existerande sälarter i Östersjön har en lång livslängd på upp till 40 år 
(Vanhoenacker 2015), en stor energilagring i fettvävnader (späck) och en relativt kort 
digivningsperiod på omkring 2-3 veckor (Pomeroy et al. 1999, Bergman 2007). Under 1960- 
och 1970-talet sjönk antalet gråsälar drastiskt på grund av miljögifter (Karlsson et al. 2007) 
och det rapporterades om exceptionellt höga medelkoncentrationer av PCB och DDT i sälen i 
Östersjön (Jensen et al. 1969, Helle et al. 1976). Miljögifterna PCB och DDT sågs och ses än 
idag vara det största hotet mot sälarna av alla föroreningar, trots att ett antal andra långlivade 
organiska föroreningar har upptäckts i vävnadsprover från Östersjöns gråsälar (Nyman et al. 
2003, Roots et al. 2005). Anledningen till att man anser detta är deras kemiska stabilitet och 
långvarighet i miljön samt den stora mängd som släppts ut tillsammans med att de orsakar 
störningar av olika biologiska funktioner (Addison & Brodie 1987, Brouwer et al. 1995).   
 
Långlivade organiska föroreningar och PCB 
Polyklorerade bifenyler (PCB) är en av tolv grupper av olika långlivade organiska 
föoreningar (POPs). Under 1930-talet började Sveriges industrier använda PCB:er i stor skala 
i elektrisk utrustning så som kondensatorer, transformatorer samt som mjukgörare i plast och 
fogmassa. PCB:er är syntetiskt tillverkade kemikalier och förekommer inte naturligt i miljön 
utan har spritts på grund av olämplig hantering av avfallsmaterial eller läckage från 
transformatorer, kondensatorer och hydrauliska system. Från det att PCB började användas 
under 1930-talet fram till att det blev förbjudet i de flesta länder runt 1980-talet (i Sverige 
1978) uppskattas det ha producerats omkring 1,5 miljoner ton av ämnet (Boalt et al. 2013, 
Nyberg et al. 2014).  
 
PCB består av två bensenringar med en eller fler kloratomer istället för väteatomer bundna till 
kolatomerna i bensenringarna (Figur 1). Det är en hydrofobisk förening och teoretiskt är 209 
olika PCB-molekyler (kongener) möjliga, dock har bara 130 upptäckts i kommersiella 
blandningar. De olika formerna ger även PCB olika egenskaper (Boalt et al. 2013, Burreau et 
al. 2006). Initialt ansågs alla PCB:erna vara giftiga. Dock visade studier på gnagare in vivo 
under 1970- och 1980-talet att PCB:ernas toxicitet varierade mellan kongenerna. Endast en 
liten grupp av dem visades ha en stor toxisk potential. Denna potential varierade beroende på 
i vilken position på bensenringarna som kloratomerna var bundna. De PCB:er som upptäcktes 
ha mest negativ påverkan på däggdjur var dioxinliknande PCB:er på grund av deras förmåga 
att störa många endokrina funktioner (Giesy & Kurunthachalam 2002).         
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Figur 1. Molekylstruktur av PCB. Siffrorna visar vart kloratomerna kan sitta bundna på 
bensenringarna.  
 
I en studie av Nyberg et al. (2015) fann de att koncentrationerna av två PCB:er (CB-153, CB-
118) har minskat med 55 – 85 % sedan 1970-talets slut, vilket tyder på att de restriktioner 
som tillkom under 1970- och 1980-talet har haft en positiv påverkan. Dock fortsätter 
koncentrationerna av föroreningarna att vara högre i Östersjön än i andra marina områden 
(Jörundsdóttir et al. 2009).   
 
Sjukliga förändringar hos gråsälen 
De marina däggdjuren har en sämre avgiftningsförmåga än landlevande däggdjur, på grund av 
en mindre effektiv metabolism av miljögifterna samt en sämre förmåga att utsöndra gifterna, 
vilket gör att de är speciellt känsliga för föroreningar. Den sämre utsöndringsförmågan beror 
på att de hydrofobiska PCB:erna ackumuleras i däggdjurens stora späcklager (Tanabe et al. 
1994). Denna utsatthet hos de marina däggdjuren har kopplats ihop med en mängd negativa 
hälsoeffekter, såsom nedsättning av immunsystemet, reproduktionsstörningar och avvikelser 
inom de endokrina funktionerna (Bergman & Olsson 1985, Bergman 1999).  
 
Sedan 1970-talet har ett antal sjukliga förändringar hos gråsälen i Östersjön upptäckts. Detta 
på grund av att man då började obducera, samt analysera POPs, strandade gråsälar och 
gråsälar som fångats som bifångst i fisket. De förändringar som upptäcktes innefattar 
njurskador, sår i tarmarna, benskörhet samt sammanväxningar, förträngningar och 
muskelknutor (myom) i livmodern (Bergman & Olsson 1985, Haraguchi et al. 1992, Bergman 
1999) och har kommit att refereras till under förkortningen BSDC (Baltic Seal Disease 
Complex) (Bergman 1999, Bergman et al. 2001). De olika typerna av förändringar pekade 
mot en hormonell obalans hos gråsälen, samt metabola sjukdomar och en nedsättning av 
immunsystemet genom störningar av lymfocyter och mitogener (Bredhult et al. 2008). Under 
1970- och 1980-talet förekom sjukdomskomplexet i stor utsträckning hos gråsälen i Östersjön 
(Bergman 2007). Den grundläggande orsaken till det ansågs vara de höga koncentrationerna 
av föroreningarna PCB och DDT som fanns i deras föda (Helle et al. 1976, Roos et al. 1998). 
 
BSDC – Baltic Seal Disease Complex 
I sin studie rapporterade Bergman (1999) en signifikant ökning i förekomsten av sår på 
tarmarna hos 1 – 3 åriga gråsälar från Östersjön vid 1980-talets mitt. Denna typ av tarmsår 
förekommer fortfarande hos gråsälen (Bergman 2007). Orsaken till ökningen är okänd. 
Förekomsten av tarmsår hos gråsäl har inte rapporterats utanför Östersjön, förutom i ett fall. 
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Sår i tarmarna associeras med hakmasksinfektioner (Corynosoma sp.) vilka har misstänks 
orsaka uppkomsten av tarmsår (Bergman & Olsson 1985, Bergman 1999). Det är känt att två 
arter av hakmask (C. strumosum och C. semerme) finns i Östersjön och infekterar till exempel 
torsk (Gadus morhua) och sill vilka är två viktiga källor till föda för gråsälen. Då det 
förekommer tarmsår associerade med infektioner från Corynsoma sp. i södra Östersjön, där 
populationen är liten och först börjat öka under 1990-talet är det inte troligt att förekomsten 
av tarmsår skulle vara kopplad till en för stor population av sälar (Bergman 1999). Enligt en 
litteraturstudie av Baker gjord 1987 orsakar Corynsoma sp. vanligen inte ändringar i tarmarna 
hos säl. I brittiskt material om 46 atlantiska gråsälar förekom hakmask i 81 % av sälarna, men 
trots det upptäcktes inga sår i tarmarna hos någon av sälarna (Bergman 1999, 2007). 
Följaktligen är det troligt att den stora förekomsten av tarmsår hos gråsälen i Östersjön har 
påverkats av rubbningar av immunsystemet under 1900-talets senare årtionden (Bergman 
1999). Dessutom har det har noterats att allvarliga sår i tarmväggen var den vanligast 
förekommande dödsorsaken hos gråsälen (7 %) bortsett från drunkning i fiskeutrustning (72 
%). Dödliga tarmsår verkar framförallt vara ett allvarligt hot mot medelålders och äldre hanar 
(16 – 25 år). I denna åldersgrupp fann man att 3 av 6 djur hade åkomman under perioden 
1987 – 1996 (Bergman 1999). I en jämförelse mellan sälar födda år 1977 – 1986 och 1987 – 
1996 visade Bergman (2007) en ökad förekomst av allvarliga tarmsår hos sälarna från den 
senare perioden.  
 
Bergman (1999) täcker i sin rapport om Östersjöns sälar, en 20-årsperiod (1977 – 1996) där 
han inspekterat gråsälens hälsotillstånd. Resultaten visade att det fortfarande vid 1996 fanns 
en stor förekomst av sjukliga förändringar i sälarna. Dock kunde en positiv tendens urskiljas 
vad det gäller förändringar av klor, där det tidigare i större utsträckning förekommit 
deformationer av klorna och inflammationer i klofalsen vilket i värsta fallet lett till att klorna 
förlorades. Framförallt kan det dock noteras att den gynekologiska hälsan hos sälarna 
förbättrats.  
 
Endokrina störningar och förändringar hos ben 
Sedan början på 1990-talet har kunskapen om hur PCB och liknande föreningar påverkar 
hypofysen ökat. Studier gjorda på djur (gnagare, fiskar och fåglar) och på kultiverade 
hypofysceller har visat att vissa PCB:er kan störa hormonregleringen av hypotalamus, 
hypofysen och binjurarna (Brandt 1975, Jansen et al. 1993, Li et al. 1994, Desaulniers et al. 
1999, Bergman 2007). Denna störning har även upptäckts hos gråsälen i Östersjön (Bergman 
& Olsson 1985).  
 
Redan innan 1990-talet visade Brandt (1975) på ett stort upptag av PCB:er i gulkroppen och 
binjurebarken hos möss. Ansamling av PCB:er i hypofysen och/eller hypotalamus upptäcktes 
kunna påverka frisättningen av gonadotropiner samt gonadens (könsorganens) funktioner 
(Jansen et al. 1993). Både gonadotropinfrisätttande hormon (GnRH) och östradiol är viktiga 
för att kontrollera den sekretionen av gonatotropin från hypofysen som krävs för ovulation. 
Man har visat att östrogena PCB:er kan verka genom att påverka hypofysen så att det leder till 
störningar av könsorganens funktioner (Jansen et al. 1993). Jansen et al. (1993) fann att celler 
från adenohypofysen (hypofysens främre lob) i unga honråttor som kultiverades, uppvisade 
en ökad bildning av gonadotropin när de utsattes för PCB. Resultaten visar på PCB:ers effekt 
på det endokrina hormonsystemet genom störningar av hypofysen och hypotalamus vilket kan 
leda till olika förändringar i vävnader hos djuret, som exempel könsorganen.  
 
I en studie av Bergman (1999) visades alla undersökta gråsälar från Östersjön över 15 år i 
ålder ha förstorad binjurebark, något som i en senare studie (Bergman et al. 2001) visades 
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vara kopplat till skadliga förändringar av njuren. Skadorna på njuren bestod av ökad 
celldelning i glomerulus och tubuli. Det är troligt att förtjockningen av binjurebarken skedde 
grund av ökad stimulans från hypofysen (Bergman 2007). Det är ännu inte helt känt vilken 
roll som PCB och andra miljögifter spelade i denna förändring. Det är dock känt att långa 
perioder av stress kan orsaka en liknande förändring hos binjuren i människor (Cotran et al. 
1999). Alla sälarna i studierna av Bergman & Olsson (1985) och Bergman (1999) med 
binjurebarksförtjockning hade även andra symtom som tyder på att de utsatts för stor stress. 
Författarna ansåg dock att det fanns anledning att misstänka PCB och DDT som orsak till 
förändringarna. Jakt hade varit förbjudet längs den svenska kusten under 10 år när studien av 
Bergman & Olsson (1985) utfördes. De flesta områden där gråsäl kom upp på land var nu 
naturskyddsområden, vilka utsattes för mycket lite störning. Inte heller var populationen 
överbefolkad och inga predatorer fanns i Östersjön som kunde orsaka stressrespons hos dem. 
Det var dock möjligt att de utsatts för stress orsakad av trauma, infektioner, tumörer eller 
gifter (Bergman & Olsson 1985). På grund av den onaturligt stora förekomsten av 
binjurebarksförtjockning samt karaktären av denna skada, ansåg Bergman & Olsson att gifter 
som förekom i omgivningen var den sannolikaste orsaken. I sin studie kunde Bäcklin och 
medarbetare (2011) bekräfta att förekomsten av förtjockning av binjurebarken fortfarande 
existerade hos gråsälen i Östersjön under perioden 2002 - 2007.  
 
När obduktioner i Östersjön började genomföras rapporterades skadliga förändringar på 
skallbenet hos gråsäl och vikare (Phoca hispida botnica) (Bergman & Olsson 1985). Fynden 
har kopplats ihop med störningar av det endokrina systemet (Bergman et al. 1992). Normalt 
förnyas friska ben konstant genom avlägsnande av benvävnad som ersätts av ny som 
mineraliseras. Denna regeneration av benet styrs av många olika hormonsystem och lokala 
faktorer så som tillväxtfaktorer (Lind et al. 2009).   
  
I sin studie av gråsäl i Östersjön rapporterade Bergman och medarbetare (1992) att 
förändringar ofta förekom runt hörntänderna och käkbenen samt de främre och bakre 
kindtänderna. I studien använde man skallar från gråsälar från Östersjön som hittats innan 
1950-talet, vilket var innan de klororganiska föreningarna, såsom PCB, ökade i området. 
Dessa skallar jämfördes med dem från det mindre förorenade vattnet runt brittiska öarna samt 
från sälar från Östersjön som hittats under perioden 1960 – 1985. Allvarliga förändringar av 
skallbenet kunde ses endast hos gråsälen från Östersjön under den senare perioden. 
Förändringarna inkluderade förlust av tänder, upplösning av benvävnad och deformation av 
käken både hos yngre och äldre individer. I de andra två grupperna fanns endast små 
förändringar, såsom vidgning av tandfästet och en eventuell förlust av tänder. Detta resultat 
visar på en tydlig ökning av förändringar på skallbenet sedan 1960-talet och framåt, som 
troligen berodde på påverkan av på miljöföroreningar. Liknande skador har rapporterats hos 
andra vilda djurarter (Bengtsson et al. 1988, Fox et al. 1991, Beland et al. 1993) samt hos 
försöksdjur som exponerats för PCB eller andra liknande substanser (Lind et al. 1999, Allen 
& Leamy 2001).  
 
I en studie av Lind och medarbetare (2003) jämfördes mineraldensiteten hos käk- och 
strålbenet hos sälar från Östersjön vid olika tidsperioder. Tidsperioderna som jämfördes var 
en period innan de stora utsläppen av klororganiska föreningar i miljön (1850 – 1955), den 
period då klororganiska föreningar var som störst (1965 – 1985) och en period efter det att 
utsläppen stoppats och koncentrationerna börjat minska i miljön (1986 – 1977). Resultaten 
från studien visade på en signifikant minskning av densitet i benen över tid för alla 
perioderna. Noterbart är att de ben som undersöktes från 1965 och 1986 har liknande 
mineraldensitet som de hos människor med benskörhet (Lind et al. 2003). Dock var inte Lind 



 	  

6	  

och medarbetare (2003) säkra på varför denna minskning fortsatt, men ansåg de att det var 
troligt att klororganiska föreningar var involverade. En möjlig förklaring är att medan 
koncentrationerna av PCB och DDT visserligen har minskat sedan 1970-talet i Östersjön, så 
fortsatte koncentrationerna av senare introducerade föroreningar såsom flamskyddsmedel, att 
öka fram till tidigt 1990-tal då de började minska (Bergman 2007). Trots att den specifika 
mekanismen fortfarande är okänd, så finns starka indikationer som pekar mot att 
klororganiska föreningar påverkar strukturen av benen genom att störa utsöndringen av 
hormoner från sköldkörteln och homeostasen av vitamin D, vilka behövs för funktionen att 
mineralisera benvävnad (Routti et al. 2008). Routti och medarbetare (2008) rapporterade att 
föroreningar kan vara associerade med endokrina störningar i vuxna gråsälar och vikare i 
Östersjön. En tydlig korrelation mellan POPs och störningar av sköldkörteln genom påverkan 
på vitamin D kunde ses för gråsälen. Hos vikaren var associationen inte lika tydlig. 
Mängderna av vitamin D och tyreoideahormoner visade ett negativt samband med mängden 
av POPs, men vilket ämne som orsakade effekterna är ännu okänt. Denna skillnad i det 
endokrina systemets respons på föroreningar mellan arterna kan bero på skillnader i fysiologi 
eller deras olika exponering för föroreningar (Routti et al. 2008) samt att vikare äter stora 
mängder kräftdjur som del av sin föda till skillnad mot gråsälen som främst lever på fisk 
(Roots et al. 2005). Vikarna i studien av Routti och medarbetare (2008) visade sig innehålla 
mer än dubbla koncentrationerna av PCB och DDT i fettvävnader jämfört med gråsälen, 
vilket möjligen också kan ha en påverkan.  
 
Myom och livmodersförträngningar – reproduktionsproblem orsakade av miljögifter 
Myom, även kallade muskelknutor eller fibrom, är kompakta godartade tumörer av glatt 
muskulaturceller och bindväv. Mer än ett myom kan finnas i samma livmoder och varje 
myom har ursprung från en enda muskelcell (Mashal et al. 1994, Hashimoto et al. 1995). 
Tillväxten av tumörerna verkar vara könshormonberoende, då tillväxten sker hos människor 
under de könsmogna åren för att sedan minska under graviditet, samt tillbakabildas under 
klimakteriet (Rein & Nowak 1992, Rosati et al. 1992).  
 
Det är möjligt att endokrinstörande miljögifter så som PCB och DDT även påverkar 
förekomsten av myom. Det finns inga rapporter om förekomster av myom hos säl-
populationer utanför Östersjön, förutom ett enda fall, vilket pekar mot att förändringarna kan 
associeras med miljön i Östersjön (Bredhult et al. 2008). I en studie av Bredhult och kollegor 
(2008) analyserades relationen mellan olika miljögifter och mängden myom hos gråsälen i 
Östersjön. Resultatet indikerade att PCB i större utsträckning än DDT var involverat i 
utvecklingen eller tillväxten av myom. Sedan PCB och DDT förbjöds har även 
koncentrationerna av miljögifterna i Östersjön minskat och likaså har förekomsten av myom 
hos gråsälshonor minskat (Bredhult et al. 2008). 
 
I studier av ett antal arter så som mink (mustela vison) och säl från Östersjön har man 
upptäckt att PCB, DDT och deras metaboliter verkar störa arternas reproduktion (Bredhult et 
al. 2008). DDT och några PCB:er, samt deras metaboliter, har anti-östrogena eller östrogena 
effekter (Bitman et al. 1968, Korach et al. 1988, Moore et al. 1997, Kester et al. 2000). Detta 
kan komma sig av att föreningarna binder till östrogenreceptorer, eller inhiberar en typ av 
östrogeninaktiverande enzym, vilket ökar den tillgängliga mängden östrogen i vävnaden 
(Kester et al. 2000, Korach et al. 1988, Kuiper et al. 1998). Några hydroxylerade PCB-
metaboliter som kan binda till alfa- och beta-östrogenreceptorer (Korach et al. 1988, Kuiper 
et al. 1998) stimulerar aktivitet från båda receptorerna in vitro och ökade livmoderns vikt i 
möss in vivo (Korach et al. 1988). Utöver det så reducerar hydroxylerade PCB-metaboliter 
cellernas viabilitet (Kramer et al. 1997). Alla dessa effekter ger starka indikationer om att 
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PCB kan påverka reproduktionsförmågan. Som exempel på detta så har exponering för PCB 
via födan visats reducera kullstorleken hos mink (Vos et al. 2000, Bäcklin et al. 1997). 
Utöver detta har PCB-behandlade djur funnits ha en mindre diameter hos körtlar i 
livmoderslemhinnan, vilkas funktion är att syntetisera eller transportera och utsöndrar 
essentiella substanser för överlevnad och utveckling av embryot eller fostret. Förutom det 
sågs även hos PCB-behandlade minkhonor en koncentrationsökning av enzymet som 
inaktiverar östrogen (något som inte hittades hos kontrollgruppen) och även underutvecklade 
moderkakor hos minkhonorna (Bäcklin et al. 1997). PCB-exponering orsakade också skador 
på moderkakan såsom förändringar eller avsaknad av endotelceller och blodproppar i 
blodkärlen från modern, vilket antyder att skador på moderkakan kan vara största orsaken till 
fosterdöden hos mink efter PCB (Bäcklin et al. 1998). Andra laborativa studier har visat på 
misslyckanden i reproduktion hos olika djurarter när de blev behandlade med PCB, så som 
amerikansk mink (Neovison vison) (Bäcklin & Bergman 1992, Brunström et al. 2001). 
Brunström och medarbetare (2001) bedrev en långtidsstudie på mink som täckte två 
reproduktionsperioder och rapporterade försämringar av reproduktionen i mink vid 12 mg/kg 
i muskelvävnad. Detta pekade på en större känslighet mot PCB än tidigare korttidsstudier 
påvisat, som hävdat att den lägsta observerade koncentrationen som gav effekt var 50 mg/kg.  
 
Fosterdöd och skador i fortplantningssystemet kan försämra reproduktionsförmågan hos 
gråsäl och orsaka sterilitet, vilket delvis förklarar den tidigare nämnda minskningen av gråsäl 
i Östersjön (Bredhult 2007). När obduktioner av gråsäl påbörjades i Östersjönsområdet ledde 
det till en upptäckt av en stor förekomst av livmodersförslutningar och stenos i många av 
sälarna (Helle et al. 1976). Förslutningar och stenos (förträngningar) av livmodern är ofta 
lokaliserade i början av äggledaren. Vid platsen av förträngningen är livmoderväggen 
vanligen tjockare och båda typerna av förändringar orsakar ansamling av vätska. Detta är 
vanligen allvarligt och orsakar en svällning av livmodern och nedplattning av slemhinnan vid 
den påverkade äggledaren. Utöver detta så kan fosterdöd och skador på 
fortplantningssystemet också försämra reproduktionsförmågan hos gråsäl och orsaka sterilitet 
(Bredhult 2007). En studie gjord av De Long och medarbetare (1973) på sjölejon, upptäckte 
att mängden DDT och PCB var två till åtta gånger högre i honor som fick missfall än i friska 
honor, vilket ledde till att miljögifterna misstänktes vara den främsta orsaken till missfallen. 
Sedan 1990-talet har gråsälspopulationen ökat årligen med 7,5 – 8,5 % fram till senare år 
(Hårding et al. 2007, Karlsson et al. 2007) Detta går att relatera till den minskande årliga 
trenden på 7,3 % av livmodersförslutningar och stenos (Roos et al. 2012).  
 
Reproduktionsförmågan hos gråsälen i Östersjön har varit starkt reducerad under årtionden 
(Bergman 1999). I en studie av Bergman & Olsson (1985) och en fortsatt studie av Bergman 
(1999) visade resultaten att 42 % av sälhonorna födda under perioden 1977 – 1986 hade 
förslutningar eller stenos av livmodern, medan endast 11 % av sälhonorna födda under 
perioden 1987 – 1996 hade dessa förändringar. Detta gav en signifikant minskning under den 
senare perioden. Samtidigt ökade antalet könsmogna dräktiga honor från 9 % till 60 % 
(Bergman 1999). En nyare studie av Bäcklin och kollegor (2011) rapporterade att nästan alla 
könsmogna honor (4 år och äldre) var dräktiga. Resultatet från denna studie demonstrerar att 
hälsan hos gråsälshonornas reproduktionsorgan har förbättrats starkt sedan 1980-talet, och 
idag anses gråsälens dräktighetsfrekvens vara tillbaka på normala nivåer (Bäcklin et al. 2010, 
2011).  
 
Gråsälskutar och immunförsvaret  
Visserligen har dräktighetssiffrorna ökat för gråsälen, men än finns negativa effekter hos 
gråsälen. Gråsälskutar får i sig relativt höga koncentrationer av PCB under digivningen på 
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grund av den fettrika men förorenade mjölken (Pomeroy et al. 1996, Habran et al. 2011, 
2013), och dessa ansamlas till stor del i kutens späck. Den här överföringen av föroreningar 
utgör en betydande del av den totala mängden föroreningar som sälen utsätts för under sitt liv 
(Thomas et al. 2005). Då sälkutarnas immunsystem inte än är fullt utvecklat är det speciellt 
känsligt för immunpåverkande effekter av kemikalier, vilket antyder att rubbningar kan 
uppstå hos nyfödda vid lägre koncentrationer av föroreningar än de som upptäcks hos vuxna 
individer (Jenssen et al. 1996, Sormo et al. 2003). 
 
Risken att PCB:er försämrar immunförsvarets funktioner har lett till en ökad oro att de marina 
däggdjuren som utsatts för höga koncentrationer av föroreningarna kan ha nedsatta 
resistensmekanismer och därför kan vara mer mottagliga för smittsamma sjukdomar (Troisi et 
al. 2001, Jepson et al. 2005).  
 
Det verkar som att immunsystemet är mer känsligt mot exponering av klororganiska 
föreningar, såsom PCB. Studier på försöksdjur har visat att klororganiska föreningar kan 
påverka både det specifika och ospecifika immunsystemet (Von & Luster 1989, Tryphonas 
1994). Liknande effekter har noterats i studier på fria marina däggdjur såsom flasknosdelfiner 
(Tursiops truncatus) och isbjörnar (Ursus maritimus) där det upptäcktes att låg 
celldelningsrespons hos lymfocyterna kunde relateras till ökande koncentrationer av PCB 
(Sormo et al. 2009). Hos fria isbjörnar har klororganiska ämnen har även upptäckts påverka 
mängden av antikroppen immunoglobulin G negativt och även minska 
antikroppsproduktionen efter immunisering med antigener (Lie et al. 2004). 
 
I en semifältstudie fann man nedsatta immunfunktioner i knubbsälar (Phoca vitulina) som 
matades med fisk förorenad med klororganiska föroreningar från Östersjön, jämfört med 
knubbsälar matade med mindre förorenad fisk från Atlantens öppna vatten. De försämrade 
immunfunktionerna omfattade minskad lymfocytreaktion, lägre aktivitet hos mördarcellerna 
(T-cytotoxiska celler) samt hämning av immunrespons med fördröjd verkan in vivo och 
minskad antikroppsrespons (Ross et al. 1995, 1997). De flesta av dessa effekter har relaterats 
till dioxinliknande PCB:er och andra dioxinliknande föreningar som fanns i sälarnas 
fettvävnad (De Swart et al. 1996). Samma resultat har fåtts från liknande studier där 
gråsälskutar från Östersjön och Atlanten jämfördes (Sormo et al. 2003).  
 
I nyfödda råttor, födda och uppfostrade av honor vars diet varit fiskolja från Östersjön, 
naturligt förorenat med PCB och andra POPs, rapporterades försämrad mitogen-inducerad 
celldelning av lymfocyterna (Ross et al. 1997). Liknande resultat visades i en studie gjord på 
spädbarn födda av Inuitmödrar vars diet bestod i stor utsträckning av kontaminerad marin 
föda (Belles-Isles et al. 2002).  
 
Relationen mellan ökad mängd PCB och minskad mitogen-inducerad celldelningsrespons hos 
lymfocyterna i gråsälskutar överensstämmer med observationer av minskade respons av 
pokeweed mitogen (PWM), concanavalin A (Con A) och phytohemagglutinin (PHA) i 
fångade knubbsälar matade med fisk från Östersjön jämfört med referenssälar vars föda kom 
från Atlanten (Ross et al. 1995, De Swart et al. 1996). PWM, Con A och PHA är olika typer 
av lektiner (kolvätebindande protein) och agerar som mitogener och stimulerar 
immunsystemet i djur. Con A och PHA tros stimulera olika T-cellspopulationer, medan PWM 
stimulerar både T- och B-celler (Ross et al. 1995). Data pekar mot att med ökande exponering 
för PCB minskar förmågan att skapa T-cellsmedierad immunrespons i gråsälskuten. 
Dessutom ger detta samband orsak att tro att en reducerad förmåga hos hjälpar T-celler att 
stimulera B-cellernas skapande av antikroppar, eller en direkt påverkan på B-cellerna 
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möjligen reducerar sälarnas förmåga att skapa en effektiv antikroppsrespons. Det är denna 
reducerade förmåga hos T-cellerna som bland annat Ross och kollegor (1995) upptäckt hos 
knubbsälar matade med fisk från Östersjön.  
 
Molekylära biomarkörer för metabolism av kroppsfrämmande ämnen kan vara tidiga 
varningsindikatorer för förekomsten av miljögifter och effekten de har på cellulär nivå (Gil & 
Pla 2001, Kim et al. 2005). Lehnert och medarbetare (2014) använde sådana biomarkörer i 
syfte att mäta förmedlande ämnen, som aktiveras vid närvaro av kroppsfrämmande ämnen 
som orsakar effekterna på cellulär nivå, till förorenings- och stressrelaterade immunresponser 
i gråsälar. Aryl kolvätereceptorer (AhR) aktiveras av dioxiner och dioxinlika miljögifter och 
påverkar en mängd fysiologiska processer, såsom celldelning och celldifferentiering i levern, 
bevarande av homeostas inom immunsystemet och tumörutveckling (Barouki et al. 2007). 
Lehnert och medarbetare (2014) visade att det var en klar minskning av mRNA-uttryck av 
AhR i gråsälskutar under rehabilitering/efter avslutat diande på grund av en minskad utsatthet 
för dioxinlika PCB:er. Det är samma effekter som setts i knubbsälskutar tidigare (Weirup et 
al. 2013). De förhöjda nivåerna av AhR-uttryck bero på överförander av föroreningar från 
modern till kuten under diandet, något som förstärks av att modern fastar under 
digivningsperioden vilket gör att miljögifter omfördelas från moderns späck till mjölken 
(Debier et al. 2004, Vanden Berghe et al. 2010).  
 
Halterna PCB och DDT minskar men gråsälens populationsökning i Östersjön planar ut 
Sedan PCB och DDT förbjöds har mängden av miljögifter i Östersjön minskat. Generellt har 
koncentrationen av PCB minskat med runt 3 till 8 % per år i de svenska färskvattensfiskarna 
gädda (Esox lucius) och röding (Salvelinus alpinus) enligt en studie av Nyberg och kollegor 
(2014). Liknande resultat har rapporterats i andra studier från Östersjön (Bignert et al. 2013, 
Miller et al. 2013) och andra länder än Sverige (Braune et al. 2005, Ryan et al. 2005, 
Helgason et al. 2008, Rigét et al. 2010). Rigét och medarbetare (2010) fann en årlig 
minskning för PCB på ungefär 1,2 % i sin litteraturgenomgång, vilket baserade sig på 40 
tidsserier som analyserats i sin sammanställning av litteraturen. Detta var något lägre än vad 
Nyberg och medarbetare (2014) fick fram. Dock inleddes ett antal av tidsserierna som 
presenterades Rigét och kollegor (2010) under 1990-talet, vilket var senare än tidsserierna 
som refereras till i Nyberg och medarbetare (2014). På 1990-talet hade koncentrationerna 
redan minskat och minskningen av PCB:erna var inte längre lika stor, vilket kan förklara de 
avvikande resultaten (Tanabe 2002, Nyman et al. 2014).  
 
Minskningen över tid, som kan ses i koncentrationerna av PCB i både färsk- och 
saltvattensfiskar i Sverige, speglar de åtgärder som togs (förbud och restriktioner) för att 
reducera PCB i miljön (Nyman et al. 2014). Liknande resultat fick Gewurtz och kollegor 
(2010) i sin studie; den totala mängden PCB minskade skarpt under 1970- och 1980-talet men 
planade sedan ut vid mitten av 1990-talet, vilket troligt är ett resultat av förbuden och 
restriktionerna mot PCB som togs.  
 
I relation till utplaningen i PCBs minskning i Östersjön har gråsälens tillväxttakt uppskattats 
ha sjunkit från 9,8 % vid början av 2000-talet till 3,6 % vid 2010 (Kauhala et al. 2012). Den 
uppskattningen överensstämmer med beräkningar som gjordes i Sverige under perioden 2000-
2004 enligt vilka antalet gråsälar ökade med en årlig hastighet av omkring 8,5 % (Karlsson et 
al. 2007). Antalet gråsälar som setts har vid de årliga kontrollerna inte ökat under senare år, 
vilket pekar mot att populationstillväxten avtagit (Kauhula et al. 2012). Dock har 
populationen i modern tid återhämtat sig i den utsträckningen att gråsälen har kunnat tas bort 
från den svenska rödlistan (Gärdenfors 2010). Idag består populationen i Östersjön av 
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omkring 40 000 individer (Härkönen et al. 2013).  
 
Diskussion  
Trots svårigheterna att demonstrera direkt påverkan på vilda djur, så pekar resultaten mot att 
miljögifterna som kom ut i miljön främst under 1960- och 1970-talet har haft en negativ 
effekt på främst däggdjuren i näringskedjans topp (Tanabe 2002, Sormo et al. 2009). Studier 
har även visat att gråsälens hälsotillstånd har förbättrats sedan förbuden mot användning av 
miljögifterna PCB och DDT infördes. Förekomsten av en mängd olika sjukliga förändringar 
såsom livmodersförträngningar, stenos och myom har rapporterats minska eller har försvunnit 
helt från populationen, något som i sin tur haft positiva effekter på populationsstorleken av 
gråsälen i Östersjön, vilket visar sig i dräktighetsstatistiken. Det sista kända fallet av 
livmodersförträngningar rapporterades 1993 och idag verkar det som om alla könsmogna 
honor blir dräktiga (Bergman 1999, 2007).  
 
Dock är inte alla tendenser hos gråsälen lika positiva. Endokrina störningar orsakade av 
miljögifter verkar fortfarande existera (Lind et al. 2003, Routti et al. 2008), och tarmsår 
förekommer fortfarande vilket verkar vara unikt för Östersjöns sälar (Bergman & Olsson 
1985, Bergman 1999). Bergman & Olsson (1985) konstaterade bland annat att deformationer 
och skadliga förändringar på skallbenet existerade hos gråsälen i Östersjön, ett tillstånd som 
genom 1990-talet förvärrades (Lind et al. 2003) trots att koncentrationerna av PCB och DDT 
minskat i omgivningen.  
 
Eftersom sälkutarnas immunsystem inte än är fullt utvecklat är det speciellt känsligt för 
immunpåverkande effekter av kemikalier, vilket antyder att det är möjligt att orsaka 
rubbningar hos nyfödda vid lägre koncentrationer av föroreningar än de som upptäcks hos 
vuxna individer (Jenssen et al. 1996, Sormo et al. 2003).  
 
Den stora ökningen av dräktighet ger också en orsak att studera effekterna av miljögifter på 
gråsälkutarna. Eftersom gråsälshonor fastar under perioden då hon ger di så överför honan 
även en stor del av de miljögifter som ansamlats i späcket hos denna till kuten (Pomeroy et al. 
1996, Thomas et al. 2005, Habran et al. 2011, 2013). Att nyfödda kutars immunsystem inte är 
fullt utvecklat gör dem känsliga för föroreningar som påverkar immunförsvaret och 
därigenom också mer känsliga för infektioner (Jenssen et al. 1996, Sormo et al. 2003). I olika 
studier har man kunnat se att PCB och andra föroreningar har haft en skadlig effekt på 
immunsystemet i fångade grå- och knubbsälkutar och nyfödda råttor men även i människor 
(Belles-Isles et al. 2002).  
 
Roots och medarbetare (2005) påtalade i sin artikel att ytterligare studier av gråsälshanar 
behövdes. Flertalet studier är av honor, men på grund av att honorna lämnar över en del av 
sina samlade föroreningar i späcket till kuten, så kan hanarna ge en tydligare bild över 
mängden föroreningar som finns i Östersjöns sälar, samt en bättre bild av åverkningarna de 
kan ha på dem.    
 
De övervägande resultaten från studier gjorda är att PCB, speciellt dioxinlika PCB:er, 
minskar celldelningen hos lymfocyter i vilda marina däggdjur. Detta kan i sin tur leda till en 
ökad risk för infektioner och reducerade resistensmekanismer, något som behöver studeras 
mer (Sormo et al. 2009). Resultaten indikerar dock att födan som är tillgänglig för gråsälen i 
Östersjön kommer att ha en fortsatt påverkan på dess hälsa (Bergman 1999). 
 
Studier har visat på att gråsälkutars immunsystem påverkas av lägre halter av miljögifterna än 
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det hos en vuxen individ (Jenssen et al. 1996, Sormo et al. 2003). Tillsammans med det 
faktum att en betydande del av gråsälkutens framtida belastning av persistenta föroreningar 
kommer från modersmjölken, leder detta till bedömningen att problemet troligen kommer 
bestå en tid framöver och kräver mer forskning. Det är samtidigt en påminnelse om hur långt 
tidsspannet är som krävs för att återhämta sig från långtidseffekter av miljöföroreningar med 
långlivade organiska föroreningar.  
 
Ytterligare studier krävs även för att klargöra miljögifters roll i förtjockningen av 
binjurebarken. Bergman & Olsson (1985) misstänkte i sin studie att miljögifterna PCB och 
DDT kunde vara orsaken till den stora förekomsten av denna förändring hos gråsälen i 
Östersjön. Dock var inte den roll miljögifterna spelade helt känd, något som fortfarande 
verkar vara okänt. I studien grundade Bergman & Olsson (1985) sitt antagande på att var känt 
att förtjockningar av binjurebarken kunde orsakas av långa perioder av stress hos människor 
(Cotran et al. 1999) och att de gråsälar som obducerades i studien även de visat tecken på att 
ha utsatts för stor stress. Det kan vara möjligt att andra stressfaktorer än föroreningarna i 
Östersjön kan vara orsaken till stressreaktionen hos gråsälen, såsom trauma, infektioner eller 
tumörer. Det behövs därför ytterligare studier för att ta reda på miljögifternas roll i dramat. 
Bäcklin och medarbetare (2011) kunde i sin studie konstatera att förändringar på binjuren 
fortfarande förekommer. Då dessa förändringar fortfarande verkar existera hos gråsälen är det 
viktigt att ta reda på den bakomliggande orsaken för att försöka minska förekomsten av dem.  
 
På grund av att det är svårt att demonstrera direkt påverkan av miljögifter som enda faktor på 
fria djur, har det varit ännu svårare att avgöra ett enskilt miljögifts effekt. Trots det anser jag 
att PCB, vilket var det miljögift som jag valt att undersöka, kan konstateras ha en skadlig 
verkan på gråsälen i en rad olika fysiologiska funktioner, även om de exakta bakomliggande 
mekanismerna inte alltid är kända.  
 
Som beskrivet tidigare så har gråsälspopulationen både blivit större och fått ett bättre 
hälsotillstånd. Dock har senare års beräkningar pekat på att populationshastigheten verkar 
plana ut, trots att populationen inte är i närheten av sin ursprungliga storlek. Detta har gett 
upphov till två teorier. Den ena är att nya miljögifter har spritts i naturen och som nu hämmar 
populationstillväxten av gråsälen. Hall och kollegor (2009) studerade vilken påverkan 
föroreningar i späcket hos avvanda gråsälkutar och deras chans att överleva sitt första år. De 
fann att trots att hälsotillståndet vid avvänjningen och kön var de viktigaste faktorerna för 
överlevnad, så minskade chansen vid högre mängd föroreningar. Dock var det inte PCB (som 
utgjorde 66 % av hela mängden föroreningar i späcket) utan tetra-polybromerade difenyletrar 
(tetra-PBDE: finns i flamskyddsmedel) som visade den starkaste korrelationen till gråsälens 
chans att överleva sitt första år. Med ökad mängd tetra-PBDE så minskade chansen till 
överlevnad, vilket var en överraskning då PCB anses generellt vara giftigare än tetra-PBDE. 
Detta resultat ger stöd till möjligheten att andra miljögifter påverkar gråsälens 
populationstillväxt och hälsotillstånd.  
 
Den andra och mest troliga teorin om gråsälspopulationens utplaning är att gråsälens 
populationstillväxt avstannat på grund av den globala uppvärmningen. Fram till slutet av 
1900-talet var närmare 50 % av Östersjön täckt av is under vinterhalvåret. Modeller visar att i 
framtiden kommer is endast att ligga högst upp i norra Östersjön. För arter som gråsälen, som 
föder kutar på isen, kan detta komma att leda till ett försämrat hälsotillstånd både hos honan 
och kuten och en lägre populationstillväxt, då gråsälhonorna kommer tvingas att föda på land 
istället för is (Jüssi et al. 2008).  
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Även om en förbättring i hälsotillståndet har noterats på grund av förbjudet mot PCB och 
DDT verkar inte gråsälens framtid helt säker i Östersjön. Andra miljögifter kan i framtiden 
komma att påverka gråsälen negativt. Dock verkar det stora hotet mot gråsälen framöver vara 
den globala uppvärmningen, som kan komma att tvinga den att ändra delar av sitt beteende. 
Det är av vikt att utsläpp av miljögifter i Östersjön hålls under strikt uppsikt. Människan, 
precis som gråsälen, är ett däggdjur högt upp i näringskedjan. Detta gör att negativa effekter 
av miljögifter på gråsälen även är effekter som kan komma att påverka oss, då även vi har 
potential att få i oss mycket föroreningar genom akvatisk föda såsom fisk och skaldjur. Det 
betyder att gråsälens hälsotillstånd kan fungera som varningsklocka för oss människor och ger 
en inblick i potentiella hälsofaror som kan komma att påverka oss.  
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Effekterna av miljögiftet PCB på gråsälen (Halichoerus grypus) i 
Östersjön: etisk bilaga  
Frida Johansson  
Självständigt arbete i biologi 2015 
 
 
Självdöda gråsälar eller djurförsök? 
Forskning på djur är alltid ett känsligt ämne – rätt eller fel, varför utsätta djur för något så att 
vi kan skydda oss själva? Inom det forskningsområde jag valt att studera har största delen av 
forskningen gjorts på redan avlidna gråsälar, som strandats eller fångats som bifångst inom 
fisket. Dock förekommer det att sälar i fångenskap blir födda med PCB eller PCB-fri föda, för 
att kunna se skillnader direkt påverkade av miljögifterna (Johansson 2015).  
 
Att använda kadaver från vilda gråsälar kan ur ett etiskt perspektiv ses som positivt då dessa 
sälar självdött och inte utsatts för några försök, utan har haft ett naturligt liv. Men det kan 
också vara svårt att urskilja en direkt orsak-verkan av en speciell faktor. Studiernas resultat 
blir därför hela tiden något osäkra då det finns andra faktorer än, som i detta fall, PCB som 
kan påverka gråsälens hälsa i det vilda. De flesta studier som använts till denna uppsatts har 
samlat gråsälskadaver under en längre period från Östersjön eller så har man jämfört gråsälar 
från Östersjön med gråsälar från Atlanten, som är mindre förorenat (Johansson 2015). Dock 
skiljer sig gråsälens levnadstillstånd säkerligen mellan de två haven på mer sätt än det precis 
det miljögiftet som studien vill undersöka. Dock har de studier som jag tagit del av sett en 
statistisk signifikant relation mellan miljögifter, så som PCB och DDT, och en mängd olika 
negativa hälsoaspekter hos gråsälen. Detta ger en antydan till hur miljögifter påverkar 
gråsälen. Studier har även gjorts på gnagare och på odlade celler som utsatts för enskilda 
gifter (Johansson 2015). Dessa har visat på negativa hälsoaspekter liknande de som kan ses 
hos gråsälen i Östersjön, vilket stödjer forskningen gjord i Östersjön. 
 
Några studier har även undersökt levande sälar. Vissa har undersökt gråsälar under 
rehabilitering medan andra studier har jämfört sälar som matats med fisk från Östersjön med 
hög halt av miljögifter och Atlanten med en lägre halt (Johansson 2015). Det stora problemet 
med detta är att dessa studier gjorts på jämförelse få individer i motsatts till studierna gjorda 
på gråsälskadaver. Ekonomiska och praktiska orsaker gör det svårt att hålla många 
gråsälsindivider i fångenskap, man kan tänka att det krävs mycket resurser. Dessa studier får 
lägre statistisk signifikans än de studier som görs på 100 – 200 döda gråsälar, även om man i 
större utsträckning kan undersöka den särskilda effekten av ett miljögift på de levande 
sälarna. Min åsikt är dock att ändamålet inte helgar medlen, de studier som gjorts på kadaver 
av vilda gråsälar har gett en så pass klar bild av PCB:ernas påverkan att man förstått skadan 
av dessa ämnen vilket ledde till att de förbjöds under 1970 – 1980-talet.    
 
Tillförlitliga källor och referenser 
I min sammanställning har jag använt tillförlitliga källor. Det har gjorts ett försök att hitta 
många olika studier och utifrån min egen kunskap har jag försökt utvärdera signifikansen i 
deras resultat. Jag har försökt att använda mig av studier med olika perspektiv, dock är detta 
ämne som främst några få forskargrupper som studerat vilket gör att det inte finns alltför 
många olika perspektiv, dock anser jag att jag försökt vara öppen inför de olika perspektiven 
som ändå finns. Försökt att hitta många källor som undersökt samma problem har gjorts, för 
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att på det sättet få en bred grund. Många av de artiklar jag läst och refererat till har dock 
grundats på samma forskning. Några få forskningsgrupper verkar ha varit mycket aktiva inom 
ämnet och mycket forskning vilar på deras axlar, något som kanske gör att perspektiven blir 
färgade av detta. Källorna har refererats på ett korrekt sätt, endast de åsikter som är mina egna 
har inte referats till.  
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