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Förord 
 
När jag började skriva denna c-uppsats så visste jag inte riktigt vad jag gav mig in 
på. Jag har alltid gillat havet och haft ett stort intresse för havets miljöproblem. 
Eftersom jag bor vid ostkusten så har Östersjön varit speciellt intressant och tyvärr 
finns det gott om miljöproblem däri också. Att jag valde att analysera just fosfors 
frisläppning från sedimenten var mer en slump än ett noga utvalt ämne. Jag läste 
en tidningsartikel om att fosforhalten ökat i djupvattnet och blev intresserad av att 
ta reda på mer om detta. Att jag sedan skulle göra en regressionsanalys och vad 
det innebar var jag kanske inte förberedd på. Jag hade bara allmänna kunskaper 
om statistik och statistiska analyser men jag har lärt mig en hel del om detta ämne 
nu. Min handledare har varit Åsa Danielsson vid Tema Vatten i natur och samhäl-
le, Linköpings universitet. Hon ska ha ett jättetack för att hon stod ut med mig och 
mina frågor under hela tiden som jag skrev på uppsatsen. Åsa har varit till stor 
hjälp. 
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Sammanfattning  
Denna uppsats handlar om vad som händer med fosforkoncentrationen i djupvatt-
net vid två olika stationer i Östersjön när syrgaskoncentrationen förändras. Mitt 
syfte var dels att se om fosforhalten ökat och om detta tycks ha samband med 
minskade syrgashalter. För att få svar på dessa frågor använde jag mig av data 
från SMHI: s databas SHARK. De två stationer som jag analyserat data ifrån är 
BY 15, Gotlandsdjupet, och BY 31, Landsortsdjupet. Dessa båda stationer ligger i 
Egentliga Östersjön och har ett vattendjup på 225 m respektive 440 m. De variab-
ler som jag använde mig av var syrgashalt och fosfathalt. Tidsperioden var 1992 – 
2002. Resultatet visade att fosfathalten ökat under perioden samtidigt som syrgas-
halten minskat vid båda stationerna. Det fanns också ett statistiskt signifikant 
samband mellan minskade syrgashalter och ökade fosfathalter. Fosfors läckage 
från sedimenten kan vara en intern källa vid syrebrist i djupvattnet. Detta innebär 
att fosfathalten stiger i djupvattnet när syrehalten minskar. Av detta drar jag slut-
satsen att det är viktigt att ta i beaktande denna interna källa av fosfor när man 
diskuterar Östersjöns övergödningsproblematik. 
 
 
1 Introduktion 
Eutrofieringen är ett betydande miljöproblem i Östersjön (Bonsdorff et al., 2002). 
Den orsakas av att stora mängder kväve och fosfor från olika källor på land belas-
tar Östersjön. Utvecklingen har under senare decennier bidragit till en eutrofiering 
inte bara i vikar och skärgårdar utan också längs öppnare delar av de svenska kus-
terna och även i det öppna havet (Miljömålsportalen, 2003). Eutrofieringen orsa-
kar bl.a. syrebrist i de djupa bottnarna och en ökad frekvens av de giftiga alg-
blomningarna ute till havs. I denna uppsats har jag valt att fokusera på fosfor då 
man tidigare mest koncentrerat forskning och åtgärder på att minska kvävetillför-
seln. Detta eftersom det i den största delen av Östersjön är kvävet som begränsar 
tillväxten (Naturvårdsverket, 2003). Fosfor har dock visat sig vara ett viktigt när-
ingsämne vid övergödning och kan vara det näringsämne som är begränsande för 
växtproduktionen i en del bassänger (Conley et al., 2002).  
 Människan har kraftigt påverkat det naturliga biogeokemiska kretsloppet för 
fosfor. En påverkan som har inträffat på såväl ekosystemnivå som på lokal, regio-
nal eller global nivå. På lokal nivå påverkas fosfors biogeokemiska kretslopp i 
Östersjön när växtnäringsämnet fosfor lakas ut från jord- och skogsbruk och 
transporteras via vattendrag ut i havet. Det är viktigt att ha i minnet att fosfor inte 
bara är ett ämne som orsakar övergödning utan att det också är ett livsviktigt ämne 
för många växter och djur. Riksdagen fastställde 1999 femton stycken miljökvali-
tetsmål som ska uppnås för att vi ska nå ett hållbart samhälle (Prop.1997/98:145). 
Två av dessa miljömål berör Östersjön. Dessa båda är ”Hav i balans, levande kust 
och skärgård” och ”Ingen övergödning”. Målet om hav i balans och levande kust 
och skärgård innebär bl.a. att Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktions-
förmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Målet om ingen övergöd-
ning innebär bl.a. att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha 
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inrikt-
ningen är att miljökvalitetsmålen ska nås inom en generation (Miljömålsportalen, 
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2003). För att nå dessa miljömål måste man komma tillrätta med övergödnings-
problematiken i Östersjön. Ett steg på vägen är att kartlägga både antropogena och 
naturliga flöden av näringsämnen.   
  Det är en stor utmaning för det fortsatta miljöarbetet att försöka nå en balans 
mellan tillförsel av fosfor i jord- och skogsbruk samtidigt som de negativa miljö-
effekterna i haven undviks. En nedgång i koncentrationen av fosfor i Östersjöns 
ytvatten har uppmätts vid olika tidigare undersökningar och har då tolkats som om 
åtgärderna mot eutrofiering gett resultat (Naturvårdsverket, 2003). Detta har dock 
börjat ifrågasättas då man mätt i hela vattenmassan och där fått fram en ökning av 
koncentrationen istället (Baltscheffsky, 2002). Analyser har visat att trender i yt-
skiktet inte behöver spegla vattenpelarens hela innehåll av näringsämnen (Rahm 
och Danielsson, 2001). En viktig del i problemet har de biogeokemiska processer-
na som sker med fosfor i vattenmassan och sedimenten. Inte minst sedimentens 
roll har börjat uppmärksammas på senare år. Analyser har även visat att stora 
snabba förändringar i djupvattnets innehåll av näringsämnen sker när syresituatio-
nen i Östersjön förändras (Conley et al., 2002). För att få en bättre bild av närings-
situationen krävs det att man analyserar näringsinnehållet i hela vattenmassan och 
inte bara i ytskiktet, vilket hittills har varit den vanligaste metoden. 
 

1.1 Syfte 
Jag vill i min uppsats visa att de biogeokemiska processerna måste beaktas vid en 
helhetssyn och att fosfors bindning i och frigörelse från sedimenten kan vara en 
viktig intern sänka respektive källa för fosfor i Östersjön. Eftersom det inte finns 
så många mätningar i sediment så har jag valt att analysera data från det största 
djupet vid två stationer istället. Djupvattnet får då representera ytsedimenten.
 Mitt syfte med denna uppsats var att se om fosforhalten ökat eller minskat sig-
nifikant och om den årliga förändringen i löst oorganiskt fosfor (PO4) har sam-
band med förändringen av syrgashalten. Detta är intressant därför att syrebristen 
breder ut sig i Östersjön och det är därför viktigt att ha kunskap om de biogeoke-
miska processer som påverkar fosfors kretslopp i djupvattnet. 
 
 
2 Östersjön 
Östersjön är ett instängt hav i Norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrack 
står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten. Dess position är 54°N till 66°N 
(Fig. 1). Det är ett grunt hav med ett medeldjup av endast 60 m (NE, 1996). Unge-
fär 16 miljoner människor bor runt dess kuster och ungefär 80 miljoner människor 
bor inom hela avrinningsområdet. Den del av Östersjön som jag valt att undersöka 
är Egentliga Östersjön (Fig. 1). 
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Fig.1. Östersjön med det område som kallas Egentliga Östersjön utsatt på kartan (Stockholms 
marina forskningscentrum, 2003a). 
 
Det är i det området som problemen med syredöda bottnar är som störst.  
Där mynnar de polska floderna Wisla och Oder. Dessa floders avrinningsområde 
sträcker sig in i Vitryssland, Tjeckien, Slovakien och Ukraina och den samman-
lagda vattenföringen härifrån motsvarar ca 57 % av den totala tillrinningen till 
Egentliga Östersjön. Belastningen av näringsämnena kväve och fosfor är högst vid 
den polska kusten. (Grimvall och Stålnacke, 2001). 
 

2.1 Salthalt och skiktning 
De trånga utloppen genom Öresund och Stora Bält i kombination med flodtillför-
seln från ett landområde som är fyra gånger större än havsområdet har gjort att 
salthalten är betydligt lägre i Östersjön än i Atlanten i övrigt (Savchuk och Wulff, 
1999).  Vattnet är bräckt och salthalten minskar från ca 15-20 promille i Bälthavet 
till 2-3 promille i Bottenvikens och Finska vikens innersta delar (Bydén et al., 
1996). Vattenomsättningstiden i Östersjön är lång, ca 25 år (Bydén et al., 1996). 
Vattnet har inte bara olika salthalt i olika delar av Östersjön utan det har också 
olika salthalt beroende på djupet. Vattnet är vertikalt skiktat. Det vatten som har 
lägre salthalt har lägre densitet än det med högre salthalt. Det innebär att det lätta-
re vattnet med lägre salthalt befinner sig över det tyngre, saltare vattnet. Den tät-
hetsskiktning där vattenmassor med olika salthalt möts kallas haloklinen. I Öster-
sjön ligger den på, i genomsnitt, ca 70 m djup (Bydén et al., 1996). Haloklinen är 
relativt stabil över året och den försvårar därmed utbytet av vatten mellan skikten. 
På så sätt kommer inte det syresatta vattnet som är ovanför haloklinen ned till 
djupvattnet under haloklinen. En ändring av salthalten i djupvattnet sker när det 
kommer in saltvatten från Västerhavet. Detta salta och därmed tyngre vatten fylls 
på utmed botten i ett flöde från de danska sunden och upp i Östersjön. 
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Eftersom vattnet är bräckt så är Östersjön ett artfattigt hav om man jämför med 
andra hav. Brackvattnet är för salt för de flesta sötvattensarter och för sött för de 
flesta saltvattensarter. Östersjön med dess nuvarande salthalt har bara funnits i ett 
par tusen år så endast ett fåtal organismer har hunnit anpassa sig till ett liv i detta 
bräckta vatten (Voipio och Leinonen, 1984).   
 

2.2 Syrehalt 
Syre är nödvändigt för allt högre liv i havet. Syrehalten i djupvattnet i Östersjön 
påverkas både av eutrofieringen och av saltvatteninflödet från Nordsjön. Djup-
vattnens syrehalt påverkar förutsättningarna för de bottenlevande organismernas 
liv. Syrehalter under 2 ml/l är livshotande för alla högre organismer i havet (Con-
ley et al., 2002). Bottnar där syrehalten nästan ständigt understiger den nivån är 
praktiskt taget livlösa. En kraftig utarmning av bottenfaunan är märkbar även där 
syrehalten bara tidvis understiger 2 ml/l (Conley et al., 2002). 
 Syrehalten i vattnet påverkar även de olika biogeokemiska processer som kon-
trollerar näringsförhållandet och koncentrationen av spårmetaller i vattenmassan. 
Interna återkopplingar från de biogeokemiska processerna sker då det uppstår sy-
rebrist (SNF, 2003). 
 Syrebristen i de djupare delarna av Östersjön och Kattegatt är delvis naturlig, 
men den har förvärrats under senare decennier. I Östersjöns djupvatten, under 
haloklinen, har syrgastillgången gradvis försämrats under 1900-talet (Naturvårds-
verket, 2003). En av orsakerna är att eutrofieringen av dessa havsområden har 
medfört ökad planktonproduktion i ytvattnet. När dessa planktonmassor dör sjun-
ker de ned till botten där de bryts ned, vid nedbrytningen förbrukas syret i botten-
vattnet. I de djupare delarna av Egentliga Östersjön har bottenvattnets syrgaskon-
centrationer blivit så låga att allt högre liv slagits ut (Naturvårdsverket, 2003). På 
sina håll har syret tidvis förbrukats helt och ersatts av giftigt svavelväte. I bilden 
nedan visas syresituationen i Östersjön. De områden med dålig syresituation är 
markerade med lila färg (Fig. 2). I många fall används begreppet negativt syre, 
vilket motsvarar den mängd syre som skulle åtgå för att oxidera svavelväte. För 
att nytt syresatt vatten ska kunna strömma in till Östersjöns bottnar krävs det att 
det sker ett inflöde från Västerhavet. Detta inflöde sker periodvis, vid olika meteo-
rologiska förutsättningar, med perioder av stagnation däremellan. Dessa stagna-
tionsperioder har blivit längre vilket medfört att vattnet i de djupa bassängerna har 
legat kvar under en längre tid (Conley et al., 2002). Under stagnationsperioden 
förbrukas syret under haloklinen. Under de två senaste årtiondena har bara två 
stora inflöden registrerats, 1983 och 1993. Bristen på inflöden tros ha orsakat en 
lång stagnationsperiod i de djupaste bottnarna (Conley et al., 2002). 
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Fig. 2. Syresituationen i Östersjön. I de lila områdena är syresituationen dålig. Ljust lila områden 
har bottnar med en syrehalt som tidvis understiger 2 ml/l och de mörkt lila områdena har nästan 
ständigt syrehalter under 2 ml/l (Naturvårdsverket, 1994). 
 

2.3 Sedimenten 
Östersjön är ett komplext hav. Förutom att det består av flera olika väl avgränsade 
områden som har olika karaktärer så kan man också inom varje sådant område 
finna olika typer av bottnar som har olika funktioner. Omsättningen och deposi-
tionen av finmaterial i akvatiska miljöer är en nyckelfaktor i ekologiska samman-
hang. Finmaterialet har stor betydelse för både funktionen och karaktären hos 
ekosystemet. För att definiera de olika bottnarna utgår man från det mest lättrörli-
ga finmaterialet, partikelstorlek < 0,006 mm (Jonsson, 2003). Dessa partiklar är 
viktiga i ekologiska sammanhang då de generellt har stor förmåga att binda olika 
typer av föroreningar till sig. Det finns tre olika bottentyper, nämligen erosions-
bottnar, transportbottnar och ackumulationsbottnar. Bottnarna vid de stationer 
som jag valt att analysera är ackumulationsbottnar. Ackumulationsbottnar består 
av hög andel finmaterial. Vanligen finner man höga föroreningshalter i ackumula-
tionsbottnarna och den organiska halten är hög. Ju mer organiskt material, desto 
mer syrgas krävs vid nedbrytningsprocessen vilket innebär att områden med stor 
andel ackumulationsbottnar är särskilt känsliga för extra belastning av syrgaskrä-
vande organiskt material. Näringsämnen, främst fosfor, som ansamlats på botten 
binds till stor del i sedimentet så länge ytsedimentet är syresatt, och fosforläckage 
från underliggande sedimentlager förhindras på så sätt (Jonsson, 2003). 
 

2.4 Effekter av eutrofiering 
Besvären med stora algmassor vid våra kuster har ökat markant de senaste 20 åren 
(Helcom, 2003). Detta hänger samman med den ökande näringstillgången i havet.  
Algproblemen tar sig dock olika uttryck i Östersjön, Västerhavet och insjöarna. I 
Östersjön har framför allt blomningarna av blågrönalger ökat under senare år. Det 
är framför allt tre slag av sådana alger (Nodularia spumigena, Aphanizomenon 
flos-aquae och släktet Anabaena) som kan förorsaka besvär i form av stora an-
hopningar vid våra badstränder (Naturvårdsverket, 2003). Kustområden har natur-
ligt högre halter av näringsämnen beroende på avrinningen från land, grundare 
bottnar, högre vattentemperaturer och mindre vattenomsättning i vikarna. Bara en 
del av näringsämnena i kustområdena når det öppna havet. I det öppna havet är 
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det svårare att skilja mellan förändringar beroende på antropogent eller naturligt 
tillförda näringsämnen (Bonsdorff et al., 2002).  
 Fosfor och kväve är bland de viktigaste näringsämnena för alger. Sommartid, 
när naturen går för högvarv, är det normalt att det bl.a. inte finns tillräckligt med 
fosfor och kväve i vattenmassan. Det händer ibland att bottenvatten, som kommer 
upp till ytan vid blåsigt väder, kan tillföra mycket fosfor (Naturvårdsverket, 
2003). Saknas samtidigt kväve i rätt form kan vanliga alger inte utnyttja den till-
gängliga fosforn. Cyanobakterierna har däremot förmågan att utnyttja atmosfärs-
kväve som löst sig i vattnet. Cyanobakterier kan därför växa snabbt när fosfor 
finns i överskott och andra behövliga ämnen finns tillgängliga. Cyanobakterierna 
kan dessutom reglera sin flytförmåga, vilket gör att de vid lugnt väder kan lägga 
sig vid ytan, skugga ut andra arter, och tillgodogöra sig mesta möjliga solljus (Na-
turvårdsverket, 2003). 
 
 
3 Fosfor 
Fosfor är ett livsviktigt näringsämne för växter och djur eftersom fosfater är av 
fundamental betydelse vid processer som fotosyntes, respiration, nerv- och mus-
kelfunktion, som byggstenar i nukleinsyrorna DNA och RNA, och som konstruk-
tionsmaterial i ben och tänder. Fosfor utvinns ur naturligt förekommande råfosfat 
som innehåller olika former av apatit. Dessa mineral har organiskt ursprung vilka 
bildat sedimentära bergarter på forna havsbottnar. Fosfor förekommer inte i fri 
form i naturen, men dess föreningar är vitt spridda såväl i mineralriket som i växt- 
och djurrikena. Fosfor kan bilda mycket stabila, oorganiska kemiska föreningar 
(NE, 1996).  
 Planktonalger utnyttjar fosfatfosfor, PO4

3-. Det är inte bara koncentrationen av 
fosfor som har betydelse. Även kvoten mellan kväve och fosfor, N/P-kvoten, spe-
lar en central roll. Den ska, vid för växterna optimala förhållanden, vara 16:1, dvs. 
för varje fosforatom ett plankton tar upp tar det upp 16 kväveatomer. 
Medan sötvattensjöar oftast har fosfor som det begränsande ämnet så är det  i Ös-
tersjön generellt kvävet som är begränsande ämne, förutom vid kusterna och i 
Bottenviken (Rahm och Danielsson, 2001). Fosfor är dock ett viktigt ämne för 
algblomningen då algerna kan fixera kväve från luften och på så sätt fortsätta växa 
tills fosforn tagit slut. Det är en av anledningarna till att fosfor blir det tillväxtbe-
gränsande ämnet för en del bassänger ute i havet (Conley et al., 2002) 
 

3.1 Fosfor i vattenmassan 
Under produktionsperioden för primärproducenterna är koncentrationen av fosfat 
låg i ytvattnet, eftersom det då förbrukas (Warfvinge, 1999). Trots det kan många 
marina alger uppnå en hög tillväxthastighet vid mycket låga halter.Genom foto-
syntesen binds närsalterna till organiskt material såsom växter eller djur. Orga-
nismerna i pelagialen, den fria vattenmassan, flyter eller simmar omkring. De al-
ger som finns är mikroskopiska och deras uppehållsort påverkas av bl.a. vind, 
strömmar och täthetsskiktning (Warfvinge, 1999). Fosforn omsätts snabbt i det 
biologiska systemet. Fosfat utsöndras antingen direkt av levande organismer eller 
frigörs när det döda organiska materialet oxideras av syrgas. Algerna i ytvattnet 
binder mycket av det fosfor som finns där. När algerna sedan dör sjunker de ned 
till botten, om de inte blir uppätna, där de anrikas i sedimenten. I djupvattnet och i 
sedimenten sker en nedbrytning av det organiska materialet, vid denna nedbryt-
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ning åtgår syre. Vid ökad näringstillförsel till ytvattnet kan en ökad primärproduk-
tion ske, denna ökade primärproduktion innebär en ökad nedbrytning i sedimenten 
och i djupvattnet. När nedbrytningen ökar så krävs ökade mängder syre, vilket kan 
leda till syrebrist.  
 I ytvattnet har man tydliga säsongsvariationer av fosforhalten medan man i 
djupvattnet har andra tidsskalor som styrs av vattenutbyte och syreförhållanden 
(Jansson, 2001).  
 

3.2 Fosfor i sedimenten 
Sedimenterat material rör sig successivt utmed havsbotten, från erosionbottnar via 
transportbottnar och ansamlas slutligen på de djupare liggande ackumulations-
bottnarna, som är slutstationen. I ackumulationsbottnarna, där depostitionshastig-
heten är hög, lagras mycket fosfor (Carman och Cederwall, 2001). Näringsdyna-
miken i sedimenten beror sedan på vilka partiklar som finns i de olika sedimenten 
liksom även vilka kemiska förhållanden som råder. Fosfatjoner binds ofta till 
järnhydroxidkomplex, till kalkfällningar eller till aluminiumhydroxider. De sedi-
ment som har en hög halt av järnhydroxidkomplex kan binda stora mängder fos-
for. I syresatta sediment bildar denna massa med järnhydroxidkomplex en barriär 
för fosforläckage till överliggande vattenlager. Denna bindning upphör när syr-
gashalten närmar sig noll, Fe3+-jonen som binder fosfat reduceras då till den icke 
fosforbindande Fe2+-jonen. Fosfat kan då snabbt lösas ut från sedimenten till vatt-
net. Denna interna källa tillför fosfor till havet och kan vara en orsak till att över-
gödningen fortsätter även efter att de externa källorna har minskat. (Carman och 
Cederwall, 2001).  
 

3.3 Fosforbelastning 
Fosforbelastningen kan antingen ha ett naturligt eller antropogent ursprung. Sett 
till Sverige som helhet så är cirka hälften av fosfor i ytvattnet antropogent (Warf-
vinge, 1999). De naturliga källorna för fosfor i Östersjön är genom mineralisering 
av organsikt material i vattenmassan och från processer i bottensedimenten. 
Det antropogent påverkade flödet av fosfor till Östersjön sker via floder, industri-
utsläpp och utsläpp från reningsverk (Fig. 3). Jordbruket bidrar med stora mäng-
der då fosfor, bundet till markpartiklar förs ut i vattendrag i odlingslandskapet och 
genom att löst fosfor frigörs från markpartiklarna i samband med ytavrinning från 
åkrarna. Via vattendragen transporteras fosfor till havet. Trots att jordbrukets fos-
forgödsling har minskat kraftigt har inte fosforbelastningen via vattendragen 
minskat nämnvärt, men det finns inget enkelt samband mellan gödsling och när-
ingsläckage. Återhämtningstiden är lång i de naturliga systemen och den fosfor 
som finns i sjöarnas sediment kommer under lång tid att fortsätta belasta haven 
via vattendragen. Fosfor läcker också från glesbygdshushållen, vars avlopp bara 
renas i trekammarbrunnar eller liknande mekaniska anordningar (Naturvårdsver-
ket, 2003). Massaindustrin bidrar genom utsläpp av processvatten som innehåller 
ansenliga mängder fosfor från träråvaran. Dessa bidrag har minskat kraftigt tack 
vare förbättrad avloppsrening och de utgör nu bara en mindre del av den totala 
näringstillförseln till havet. Reningsverkens utsläpp har minskat efter förbättrad 
rening men är fortfarande betydande. Lokal påverkan sker också vid stora fiskod-
lingar men dessa är, än så länge, få i Sverige. Mängden fosfor som tillförs de hav 
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som omger Sverige har ökat med ca en faktor 8 under det senaste århundradet 
(Larsson et al., 1985). 
 

Fig. 3. Belastning på Egentliga Östersjön av fosfor år 1998 angivet i ton. Transporten av närings-
ämnen via floder är den största källan följt av utsläpp från reningsverk och industrier. Utsläppen 
från reningsverk och industrier gäller de kustnära reningsverken och industrierna. Utflödet från 
floderna är en blandning av material av naturligt ursprung och material av antropogent ursprung 
som tillförs flodernas avrinning på vägen från källan till havet. (SCB, 2003). 
 
 
4 Datamaterial 
Jag använder mig av befintliga data från SMHI:s databas SHARK, Svenskt 
HavsARKiv, som är Sveriges största databank för fysikalisk, kemisk och biolo-
gisk övervakningsdata avseende Östersjön (SMHI, 2003). Data i databanken är 
hämtade ifrån svenska och utländska forskningsfartyg, kustbevakningsfartyg, is-
brytare, färjor, fyrskepp och andra plattformar. 
 De data som jag använt mig av kommer från två stationer, BY 15 (Gotlands-
djupet) och BY 31 (Landsortsdjupet). Provtagningsstation BY 15 ligger i delbas-
sängen Västra Gotlandshavet och provtagningsstation BY 31 ligger i delbassängen 
Östra Gotlandshavet (Fig. 4). Dessa delbassänger ingår båda i det som kallas 
Egentliga Östersjön (Fig. 1). SMHI tar prover från sitt fartyg u/f Argos. Data som 
presenteras är data från CTD-sond (salthalt, temperatur och klorofyllfluorescens), 
och manuellt analyserad data (syre, klorofyll och närsalter). 
 Tidsperioden jag valt är 1992 – 2002. Detta för att jag bedömer att tio år är en 
lämplig tidsperiod för att kunna se någon förändring över en längre tid. Tidsinter-
vallen mellan mätningarna var oregelbundna, vissa år var det flera mätningar varje 
månad medan det andra år endast fanns ett fåtal mätningar över året. Jag har bara 
tagit med data från provtillfällen där både syre och fosfat uppmättes. Det fanns 
minst 150 observationer i varje tidsserie. Djupet var 225 m vid station BY 15 och 
440 m vid station BY 31. Att jag valt det största djupet vid varje station beror på 
att jag antar att vattenmassan vid det djupet speglar syre- och fosfatkoncentratio-
nen i sedimenten. Data från sedimentundersökningar fanns inte att tillgå. 
 SMHI:s kemiska analyser utförs av enheten Oceanografiska Laboratoriet i Gö-
teborg. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN 45001 och ISO 
Guide 25 både för provtagning och analys fysikaliska och kemiska variabler. Ac-
krediteringen avser samtliga de variabler som rapporteras som underlag till denna 
uppsats. Den fortlöpande kvalitetssäkringen vid laboratoriet innefattar intern kon-
troll genom analys av referens- och kontrollprover, uppföljning av kontrolldia-
gram samt fortbildning av provtagnings- och analyspersonal. Den externa kontrol-
len sker främst genom regelbundet deltagande (2ggr/år) i det internationella pro-
grammet QUASIMEME (SMHI, 2003). 

Reningsverk

Industri

Transport via floder
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Fig 4. Provtagningsstationer i Egentliga Östersjön. De stationer som jag valt att analysera data 
ifrån är BY 31 (Landsortsdjupet) och BY 15 (Gotlandsdjupet). 
 
 
5 Metod 

5.1 Statistik 
Jag har använt mig av en statistisk analys av befintliga data, en s.k. sekundärdata-
analys. Jag ville undersöka om fosforkoncentrationen hade ökat och om syrgas-
koncentrationerna hade minskat i djupvattnet. Jag vill dessutom testa om det fanns 
ett samband mellan syrgashalten och fosforhalten i de två stationernas djupvatten. 
För att göra detta använde jag mig av en regressionsanalys. 
 Statistiska metoder används som ett hjälpmedel vid analyser. Statistiken kan 
användas till exempel för att bedöma, kritisera eller underbygga argument.  
 

5.2 Hypotesprövning 
När man gör ett statistiskt test måste man fatta ett beslut om att antingen förkasta 
eller inte förkasta en så kallad nollhypotes - ett antagande om att det inte finns 
någon skillnad.. Statistisk hypotesprövning innebär att man med hjälp av informa-
tion från ett slumpmässigt urval bedömer hypoteser angående en population. Ett 
slumpmässigt urval ger aldrig fullständig information om populationen. Det finns 
alltid en risk att ett beslut som baseras på sådan ofullständig information blir fel-
aktigt. Man skiljer mellan två typer av risker:  
1. Risken att förkasta nollhypotesen när den är sann. 
Vid all hypotesprövning fastställer man själv hur stor sannolikheten ska vara att 
förkasta nollhypotesen när den är sann. Denna risk kallas för testets signifikansni-
vå och betecknas med den grekiska bokstaven α. I denna uppsats är värdet på sig-
nifikansnivån 5 %. Om p-värdet är ≤ α ska nollhypotesen förkastas. 
2. Risken att inte förkasta nollhypotesen när den är falsk. 
β är sannolikheten att inte förkasta nollhypotesen när den är falsk. I motsats till 
risken α, som alltid är ett känt tal, är β-värdet i allmänhet okänt. 
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 Sann Falsk 
Förkasta H0 Typ 1 fel, α Korrekt 
Ej förkasta H0 korrekt Typ 2 fel, β 
 

5.3 Regressionsanalys 
Regressionsanalys bygger på att anpassa en modell som förklarar variationen i en 
variabel med variationen av en eller flera så kallade förklaringsvariabler (Helsel 
och Hirsch, 1993).  
 I min uppsats har jag använt regressionsanalysen för att studera fosforhalten 
som en funktion av syrgashalten genom att anpassa en rät linje till datamaterialet. 
Sambandet mellan de båda variablerna kan skrivas: y = a + bx där y är den bero-
ende variabeln (fosfat) och x är den oberoende (syre). a är en konstant som talar 
om var linjen skär y-axeln om x = 0. b anger hur mycket y förändras om x föränd-
ras en enhet, dvs. linjens lutning. (Aronsson, 1999) Regressionsanalysen genom-
fördes i statistikprogrammet SPSS 11.5.  
  För att testa nollhypotesen görs ett t-test. Ju högre t-värde desto mindre sanno-
likhet att medelvärdena för de två grupperna är samma. Konfidensnivån är satt till 
95%. Om p-värdet är lägre än 0,05 behåller man inte nollhypotesen. (Sandén, 
2000). 
 För att regressionsanalys ska vara en lämplig metod krävs att vissa antaganden 
är uppfyllda. Dessa antaganden är:  
• Att det finns ett linjärt förhållande mellan y och x 
• Att y är fri att variera för varje känt x 
• Att residualerna är oberoende och normalfördelade med medelvärdet 0 och 

konstant varians 
För att testa att residualerna var oberoende och normalfördelade så gjorde jag en 
residualanalys enligt nedan. 
 

5.4 Residualanalys 
För att undersöka hur väl sambanden mellan olika variabler beskrivs av regres-
sionslinjen undersöker man regressionslinjens residualer. Residualer är skillnaden 
mellan de observerade värdena och de uppskattade värdena. Residualerna ska vara 
normalfördelade med medelvärdet 0 och de ska ha en konstant varians. För att få 
svar på om de var normalfördelade så gjordes ett histogram där medelvärdet be-
räknades. För att testa variansen gjordes ett spridningsdiagram där variationen 
kring linjen beräknades. Detta ger då en uppfattning om hur bra regressionslinjen 
beskriver sambandet (Andersson et al., 1999).  
 
 
6 Resultat 

6.1 Deskriptivt samband mellan fosforhalt och syrgashalt 
För att se om det fanns något samband mellan parametrarna syre och fosfat så 
gjordes boxdiagram (Fig. 5 och 6). I dessa boxdiagram för respektive station kan 
man se att syre och fosfat har ett inverterat förhållande till varandra. Det finns 
alltså något slags samband. 
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6.1.1 Station BY 15 
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Fig. 5. Boxplotdiagram för parametrarna syrgashalt, ml/l, och fosfathalt, µmol/l, i djupvattnet, 
station BY 15. Man pratar om negativt syre och menar då den mängd syre som skulle gå åt för att 
oxidera svavelvätet och därmed neutralisera den negativa effekten. 
 
I början av mätperioden var syrgaskoncentrationen låg och fosfatkoncentrationen 
hög sedan sjönk syrehalten respektive steg fosfathalten fram till 1995 (Fig. 5). 
Därefter finns ett mönster där syrehalten minskar och fosfathalten ökar under hela 
perioden. Att linjerna närmar sig varandra omkring år 1995 kan bero på att det 
skedde ett saltvatteninbrott från Västerhavet 1993 som syresatte de djupa bottnar-
na. Det faktum att syrehalten sedan fortsatt att minska beror på att det inte skett 
något ytterligare saltvatteninbrott och att då syret förbrukas tills inget finns kvar. 
Syrgaskoncentrationen understeg 2ml/l under hela perioden vilket innebär att le-
vande organismer inte kan leva där. Under nästan hela perioden med undantag av 
år 1995 så fanns syrgashalter under 0 mg/l. Det innebär att giftigt svavelväte bil-
dats vid botten. Koncentrationen av syrgas låg mellan –5.38 ml/l och 3.56 ml/l 
under hela perioden, medan koncentrationen av fosfat låg mellan 1.60 µmol/l och 
7.16 µmol/l. 
 

6.1.2 Station BY 31 
Även vid station BY 31 steg fosfathalten samtidigt som syrehalten sjönk i djup-
vattnet, 440 m, under perioden 1992 - 2002 (Fig. 6). Observera att värdena för 
2001 och 2002 endast är tagna under vinterperioden då fosfathalten normalt är 
högre och syrehalten lägre, inga andra värden fanns tillgängliga. 
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Fig. 6. Boxplotdiagram för parametrarna syrgashalt, ml/l, och fosfathalt, µmol/l, i djupvattnet, 
station BY 31. 
 
Här finns inte samma tydliga mönster att linjerna närmar sig varandra men man 
kan även här se en tendens till syreförbättring efter saltvatteninbrottet 1993. Att 
denna station inte uppvisar samma mönster som BY 15 kan bero på att djupet är 
större här. Djupet vid denna station är 440 m mot 225 m för station BY 15. Syret 
som trängt in i Östersjön vid saltvatteninbrottet tog sig inte ned till detta djup lika 
bra. Station BY 31 ligger geografiskt längre upp i Östersjön vilket också kan på-
verka syresättningen av botten. Syrehalten understeg ca 2ml/l under större delen 
av perioden vilket innebär att levande organismer inte kan leva där. Under nästan 
hela perioden med undantag av år 1995 så fanns syrgashalter under 0 mg/l. Det 
innebär att giftigt svavelväte bildats vid botten. Koncentrationen av syrgas låg 
mellan 1.95 ml/l och – 1.93 ml/l under hela perioden, medan koncentrationen av 
fosfat låg mellan 4.78 µmol/l och 0.25 µmol/l. Man kan se att det finns en större 
variation under vissa år vilket skulle kunna bero på att det är färre antal observa-
tionen under åren 2000 – 2002 än under de andra åren. Det kan även bero på att 
det har varit en lång stagnationsperiod nu utan något nytt saltvatteninbrott från 
Västerhavet. 
 

6.2 Spridningsdiagram 
Ett spridningsdiagram för varje station gjordes för att upptäcka eventuella outliers 
och för att se om det verkade finnas något linjärt samband mellan variablerna.  

6.2.1 Station BY 15 
Spridningsdiagram för station BY 15, med fosfat vs syre visar på ett starkt linjärt 
samband mellan dessa variabler (Fig. 7). Korrelationen är negativ, r = -0.848. Det-
ta innebär att fosfathalten minskar linjärt när syrehalten ökar. Ett fåtal outliers 
upptäcktes vilka möjligtvis kan förklaras av naturliga tillfälliga variationer.  
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Fig. 7. Spridningsdiagram för parametrarna fosfat och syre, station BY 15. 
 

6.2.2 Station BY 31 
Även spridningsdiagrammet för station BY 31visade på ett linjärt samband mellan 
fosfathalt och syrehalt (Fig. 8). Värdena är inte lika väl samlade utmed linjen men 
det finns ändå ett linjärt samband mellan variablerna. Korrelationen är även här 
negativ, r = – 0.67. 
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Fig. 8. Spridningsdiagram för parametrarna fosfat och syre, station BY 31. 
 
 
 

6.3 Regressionsanalys 

6.3.1 Station BY 15. 
Fosfat är den beroende variabeln och syre den oberoende. Regressionskoefficien-
ten för syre är signifikant, dvs. med 95 % säkerhet skild från 0. Det finns ett sam-
band mellan fosfathalten och syrehalten.  
 Determinationskoefficienten är 0.718 vilket innebär att 71,8 % av variationen i 
fosfat förklaras av regressionsmodellen.  
 Enligt nedanstående tabell (Fig. 9) kan man räkna ut att regressionslinjens ek-
vation blev fosfat= 3.575-0.67*syre. Det innebär att om syrehalten är 0 ml/l så är i 
genomsnitt fosfathalten 3.58 µmol/l. När syrehalten minskar med 1 ml/l så ökar 
fosfathalten med 0.67 µmol /l 
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Fig. 9. Regressionsanalys av parametrarna syre och fosfat i djupvattnet vid station BY 15. 
 

6.3.2 Station BY 31 
Det finns även här ett signifikant samband mellan fosfathalten och syrehalten. 
Sambandet är inte lika starkt här som vid station BY 15, determinationskoefficien-
ten är 63,8, vilket innebär att 63,8 % av variationen i fosfat förklaras av regres-
sionsmodellen.  
 
Efter resultaten i nedanstående tabell (Fig. 10) kan man räkna ut att regressionslin-
jens ekvation blev fosfat= 3.57-0.54*syre. Det innebär att om syrehalten är 0 ml/l 
så är i genomsnitt fosfathalten 3.57 µmol/l. När syrehalten ökar med 1 ml/l så 
minskar fosfathalten med 0.54µmol/l. 
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Fig. 10. Regressionsanalys av parametrarna syre och fosfat i djupvattnet vid station BY 31. 
 
 

6.4 Residualanalys 
Residualanalys gjordes för att tolka den genomsnittliga avvikelsen till medelvär-
det. Residualerna ska vara jämt spridda runt linjen och ha en oberoende och kon-
stant varians. 
 

6.4.1 Station BY 15 
Residualer är skillnaden mellan de observerade värdena och de skattade värdena. 
Residualerna håller sig kring linjen och det verkar vara en ganska jämn spridning 
(Fig. 11). Möjligtvis kan man se att det finns en tendens till att det finns fler vär-
den över än under linjen vilket kan innebära att modellen ger en viss underskatt-
ning. Detta innebär att när residualerna är >0 så är de observerade värdena större 
än de skattade. Det finns några punkter som avviker ganska mycket från linjen. 
Dessa punkter är då fosfathalten är hög och där syrekoncentrationen också verkar 
vara förhållandevis hög. Vad detta beror på är svårt att säga men det kan vara fel-
uppmätta värden eller värden som av annan anledning inte uppvisar samma möns-
ter som övriga värden. Det kan finnas flera anledningar till detta men jag har valt 
att ta med dessa värden ändå för att jag anser att de inte stör analysen trots allt. 
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Fig. 11. Residualerna för station BY 15. 
 

6.4.2 Station BY 31 
Även vid denna station håller sig residualerna kring linjen (Fig. 12). Det verkar 
finnas lika många värden över som under linjen utom vid de högre fosfatvärdena. 
Vid de högre fosfatvärdena ligger residualerna mer över än under regressionslin-
jen och modellen ger också här en underskattning. 
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Fig. 12. Residualerna för station BY 31. 
 
Residualerna ligger inte slumpmässigt kring referenslinjen. Detta tyder på att data 
inte uppvisar en konstant varians. Det verkar finnas en större spridning med högre 
fosfathalter.  
 
 

6.5 Histogram över residualerna 
För att testa om residualerna var normalfördelade gjordes histogram (Fig. 13). Om 
residualerna är normalfördelade ska hela ytan under kurvan täckas av staplarna. 
Här syns att så nästan är fallet, den lilla avvikelsen som finns spelar sannolikt ing-
en större roll för analysen. 



 19 

standardiserade residualer

Histogram över standardiserade residualer

station BY 31
40

30

20

10

0

standardiserade residualer

histogram över standardiserade residualer

BY 15
40

30

20

10

0

 
 
Fig. 13. Histogram över standardiserade residualer som visar normalfördelningen. Residualerna 
var i stort sett normalfördelade.  
 
 
 
7 Diskussion 
Variationen i fosfathalt kan, enligt min undersökning, förklaras till stor del av 
variationen i syrehalt. Det kan även finnas andra orsaker till variationen i fosfat-
halt. En orsak kan vara den periodvis mycket stabila haloklinen (salthaltsskikt-
ningen). Under 90-talet har salthalten minskat något i ytskiktet medan den har 
ökat kraftigt i djupvattnet. Därmed har salthaltsskillnaden över haloklinen för-
dubblats på tio år och detta innebär att uppblandningen av djupvattnet har minskat 
( Stockholms marina forskningscentrum, 2003b) Jag valde dock att endast se på 
sambandet mellan syrehalt och fosfathalt då den frågan var mitt syfte. Syrehaltens 
variation har en så stark förklaringsgrad för fosfathaltens variation att det är vik-
tigt att beakta den som en stark påverkansfaktor. Att residualerna inte var helt 
normalfördelade i mitt material anser jag inte vara ett problem då sambandet mel-
lan fosfathalt och syrehalt är så starkt som jag visat i mitt resultat. 
 Jag menar att fosfors frigörelse från partiklar i sedimenten vid syrebrist åter-
speglas i djupvattnets innehåll av fosfor. Det är inte i denna undersökning bevisat 
att den fosfor som finns i djupvattnet kommer från sedimenten men det är en tro-
lig orsak. De djup jag analyserat är de största djup som det finns data från så jag 



 20 

menar att djupvattnet i min undersökning till stor del speglar de biogeokemiska 
processer som sker i sedimenten. 
 Även tidigare undersökningar har kommit fram till samma resultat vilket stär-
ker sambandet mellan syrgaskoncentration och fosfatkoncentration. När bottnarna 
blir syrefattiga så frigörs fosfat från sedimenten och avges till djupvattnet.  
 Syrgashaltens nedgång under perioden kan bero på att det inte varit något stör-
re saltvatteninflöde från Västerhavet under en längre period (Conley et al., 2002). 
Stagnationsperioden har varit lång och då förbrukas det syre som funnits under 
haloklinen. Förbrukningen sker vid nedbrytning av organiskt material som sjunkit 
till botten. Den minskade syrehalten kan även bero på eutrofieringen då mängden 
organiskt material ökar vid eutrofiering. En ökad mängd organiskt material inne-
bär en ökad syreförbrukning. Under perioden 1992 – 2002 var syrgashalten under 
2 ml/l hela perioden vid station BY 15. Vid värden under 2 ml/l, som är ett syrgas-
fattigt tillstånd, har många arter svårt att överleva. Vid värden under 1 ml/l be-
nämns tillståndet som syrgasfritt eller nästan syrgasfritt och bottnarna är döda 
(Bydén et al., 1996). Vid negativa värden har syrgasen tagit slut och det har bil-
dats svavelväte.  
 
 
 
8 Slutsats 
Genom denna undersökning har signifikant ökande halter av fosfat vid station BY 
15 och BY 31 säkerställt i djupvattnet, 225 m respektive 440 m, under tidsperio-
den 1992-2002. Vidare har analysen, vid samma stationer och djup, kunnat be-
kräfta att syrehalten minskat för samma period. Genom min undersökning kan jag 
bekräfta tidigare undersökningar som även de visat att fosfathalten stiger i djup-
vattnet vid syrebrist (Conley et al., 2002). Detta visar att det är viktigt att se till 
helheten vid analyser av Östersjöns tillstånd. Att ha kunskap om de interna källor 
för fosfor, som sedimenten blir vid syrebrist, är viktigt vid olika rekommendatio-
ner och utsläppsregleringar. Om Sverige ska kunna nå miljömålen ”Ingen över-
gödning” och ”Hav i balans, levande kust och skärgårdar” så måste hårdare re-
striktioner utfärdas vad det gäller utsläpp av näringsämnen till havet. Fosforut-
släppen bör minskas ändå mer än vad som görs nu då det alltså även finns en na-
turlig källa av fosfor i Östersjöns djupvatten. Denna naturliga källa av fosfor ökar 
då syrehalten minskar. Trenden mot fler bottenytor som är syrefria måste alltså 
vändas för att minska fosforns frigörelse från sedimenten och för att minska den 
totala mängden fosfor i Östersjöns vatten. 
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