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I takt med att allt mer antibiotika används ökar antibiotikaresistensen. I och med att vi 
använder oss av samma typer av antibiotika inom flera olika sektorer sprids resistens lätt 
mellan dem. Inom djurhållningen används läkemedlena för att bota och förebygga sjukdomar 
och stress, men också i tillväxtfrämjande syfte genom tillägg i foder och vatten. Om djuren 
har resistenta bakterier kan de kontaminera mjölk, ägg och kött vid slakt och sedan leda 
tillbaka de resistenta bakterierna till oss vid matlagning. Resistens sprids i naturen då stor 
del av djurens fekalier distribueras på åkrar i fertiliserande syfte, vilket utgör ytterligare en 
risk för oss när vi äter grödorna. Utan antibiotika minskar produktionen och därför vår 
avkastning. Inom humanvården används antibiotika till allt från cancerbehandlingar till 
lunginflammationer. Problemet ligger i att ju mer läkemedel vi använder desto fler bakterier 
blir resistenta. Så hur får vi alla dessa faktorer att gå ihop? Hur behåller vi vår hälsa utan att 
minska produktion och avkastning? 
 
 
Risken för resistens och ineffektiva antibiotika ökar ju mer vi använder dessa läkemedel – ett 
riktigt Moment 22. Därför är det viktigt att vi använder antibiotika restriktivt så att vi även i 
framtiden kan tillfriskna vid sjukdom. Det är därför oroväckande att samma typer av 
antibiotika används inom olika sektorer eftersom resistens då lätt kan uppstå och sprida sig. 
 
Sverige var först i världen med att förbjuda antibiotika som tillväxtfrämjande medel och det 
är anledningen till att vi idag har en lägre resistensnivå än andra länder. Det kommer dock bli 
svårare i framtiden att behålla en låg nivå 
eftersom vi reser och importerar/exporterar 
allt mer. Därför måste vi öka kunskapen och 
hjälpa länder med sämre resistensläge att 
förbättras – det spelar ingen roll hur bra vårt 
läge är om vi äter kött från ett land med 
dålig resistensnivå. Ett steg i det är att EU 
måste se till att ursprungslandet står med på 
den importerade varan hela vägen till 
konsumenten, vilket det inte gör idag. För 
att få bukt på sambandet mellan djurhållning 
och resistens måste vi minska spridning och 
användning av antibiotika samt använda den 
antibiotika vi har på ett korrekt sätt. 
 
 
Antibiotika 
 
Dagens antibiotika upptäcktes 1928 (penicillin) och började användas inom djurhållningen på 
1950-talet. Förutom att minska smittspridningen mellan djuren, snabbade antibiotika 
(streptomycin) på djurens viktuppgång samt minskade mängden foder djuren behövde innan 
de nådde upp till marknadsvikten. Man märkte sedan samma effekter hos andra antibiotika 
(till exempel tetracykliner). Redan år 1945 varnade man dock för antibiotikaresistens. 

Lösningar för ett minskat samband: 
o Olika antibiotika för olika sektorer 
o Isolera nya och sjuka djur  
o Hålla god hygien, tvätta händerna 
o Förbättra djurhållningen 
o Satsa på vaccin och probiotika 
o Avla mot friskare djur 
o Använda smalspektrumantibiotika 
o Bara skriva ut antibiotika vid 

bakterieinfektioner som inte kan 
läka själva 
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Antibiotika kallas de läkemedel som är verksamma mot bakterieinfektioner. De förstör 
bakterieceller utan att påverka mänskliga celler. Det finns olika sätt för olika antibiotika att ta 
död på bakterier; att hämma cellväggssyntesen, proteinsyntesen eller DNA-syntesen är några 
exempel. En av de mest använda grupperna av antibiotika för både djur och människor är β-
laktam, dit till exempel penicillin hör. I och med att antibiotika blir mindre verksamt på grund 
av resistenta bakterier har ny antibiotika skapats för både humant och animalt behov.  
 
Antibiotika används förutom inom humanvård även för veterinärt bruk, djurhållning samt för 
jordbruk och akvakulturer. Till livsmedelsproducerande djur används antibiotika av flera 
anledningar: behandla sjukdom, förhindra sjukdom (parasiter, svamp och stress) och i 
tillväxtfrämjande syfte, genom tillägg i foder och vatten eftersom det är mer effektivt att 
behandla djuren som grupp än som individer. I Sverige förbjöds antibiotika som 
tillväxtfrämjande medel redan 1986 medan samma lagar dröjde ända till 2006 för övriga EU. 
Resten av världen har inget förbud mot tillväxtfrämjande antibiotika. 
 
 
Antibiotikaresistens 
 
När man behandlar med antibiotika finns det alltid en risk att en del bakterier överlever 
eftersom de har en viss egenskap som gör dem motståndskraftiga – resistenta.  
 
Antibiotikaresistens kan ärvas från en modercell till två 
dotterceller men också förvärvas från andra bakterier 
genom spontana mutationer och tre rekombinationssätt: 
resistensgener överförs via plasmider (cirkulära DNA-
molekyler i bakterier) från en bakterie till en annan, 
bakteriofager (virus som infekterar bakterier) överför 
resistensgener från en bakterie till nästa och en bakterie 
tar upp löst DNA från döda bakterieceller i omgivningen  
(Figur 1).	  	  
	  
När mottagaren får nytt DNA via rekombination blir 
mottagaren också resistent mot samma antibiotikum som 
donatorn. 

 
En av anledningarna till att resistens uppkommit är att 
samma typer av antibiotika används inom de olika 
sektorerna. Resistens som uppkommer inom en sektor kan 
lätt spridas vidare och skapa problem i en annan. 
Antibiotikaresistens är också ett resultat av för mycket och 
fel användning av antibiotika där fel dos ofta skrivs ut för 
fel antal dagar. Ibland skrivs antibiotika även ut mot 
virusinfektioner, där de inte alls har någon verkan. 
 
Det finns tre sätt för bakterier att vara resistenta mot 
antibiotika: aktivt pumpa ut antibiotikan ur cellen, bryta ner 
antibiotikan och ändra antibiotikan så den inaktiveras	  
(Figur 2).  

 

Figur 2. De sätt bakterier kan vara 
resistenta på: A) utpumpning, B) 
nedbrytning och C) inaktivering.	  

Figur 1. De tre rekombinations-
sätten: A) plasmidöverföring, B) 
bakteriofagöverföring, C) upptag 
av löst DNA.	  
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Djurhållning 
 
Djurhållningen i världen kantas för 
vinstintressets skull av stressgivande miljöer. 
Hög och ständig stressnivå bland djur leder i 
slutändan till lägre reproduktion, viktnedgång, 
smittspridning, onormalt och stressat beteende 
samt död. Stressade kycklingar börjar till 
exempel hacka på varandra och plocka bort 
fjädrar vilket gör att huden skadas. De kan 
också hacka varandra till döds. Oroliga grisar 
biter varandra i svansen och i öronen, ibland till 
den grad att de ramlar av. Det leder till 
infektioner och smittspridning och i värsta fall 
död. Man använder nästan alltid antibiotika för 
att bota infektionerna. 
 
Det finns studier som visar att om grisar får leva i ”särskilt stressfria byggnader” (inga 
transporter, bra klimat och bra mat), har tillgång till bitleksaker och får gå fritt biter sina 
medgrisar mycket mer sällan. 
 
Livsmedelsproducerande djur medicineras oftast i grupp genom att man lägger antibiotika i 
deras foder och vatten. När det handlar om antibiotika som tillväxtfrämjande medel tillsätts en 
så pass låg dos till foder och vatten under flera veckor, ibland månader, att dosen inte slår ut 
infektionerna. Det gör att resistensgener har tid att utvecklas och spridas bland populationen.  
 
 
Samband mellan djurhållning och antibiotikaresistens 
 
Sambandet ligger i att boskapen fungerar som en resistensvagga, som överför resistenta 
bakterier till oss vid direktkontakt samt via livsmedelskedjan. Gödslade vegetabilier, vatten 
obehandlat och felbehandlat kött (köttkontaminering vid slakt samt kors- och 
återkontaminering vid matlagning) utgör en risk. Resistensen hos djuren kommer utav vår 
över- och felbehandling av dem (fel dos för fel antal dagar, massmedicineringar, antibiotika i 
tillväxtfrämjande syfte, fel antibiotikum för bakterierna eller verkningslös antibiotika mot 
virusinfektioner), och anledningen till att vi behandlar dem med antibiotika är antingen för att 
vi vill att de ska växa bättre eller för att vi har utsatt dem för en miljö som ger dem både stress 
och infektioner.  
 
Sanningen är att tar man bra hand om sina djur så är de sjuka mer sällan och behöver därför 
mindre mängd antibiotika. Om en mindre mängd läkemedel används, hamnar en lägre dos i 
naturen (har djuren resistenta bakterier i magen följer upp till 90% av dem med ut och hamnar 
på jordbruksåkrarna med fekalierna). Väl ute i naturen följer en del av antibiotikan med 
regnet och kontaminerar bäckar och grundvatten samt sjöar och hav (Figur 3). Läkemedel 
som hamnar i naturen kan stanna kvar i dagar eller år innan de försvinner. För de antibiotika 
som bryts ner långsamt är risken att de sprids över en större geografisk yta. 
 
Sjöar och hav kontamineras även genom akvakulturer: upp till 80% av antibiotikan i fodret 
hamnar i den omgivande miljön tillsammans med fiskarnas urin och avföring. Antibiotika i 

Stressgivande faktorer: 
o Små burar 
o Många djur på liten yta 
o Liten utfodringsyta 
o Fiberfattigt foder (hunger 

skapar rastlöshet och irritation) 
o Brist på stimuli 
o Sjukdom 
o Kyla och värme 
o Långa transportsträckor 
o Avvänjning från mamman 

(ungdjuren tas för tidigt bort 
från modern och hennes mjölk) 
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vatten och sediment behåller ofta sin verkan och kan stanna kvar i miljön under en längre tid. 
Det gör att resistens kan uppstå hos mikrober för att sedan spridas vidare till fisk- och 
skaldjurspatogener och till landlevande bakterier. Sambandet med akvakulturen är att vi 
överfiskat, förorenat och förstört djurens naturliga habitat och att fiskerier därför inte längre 
kan möta världens krav på mycket fisk- och skaldjur. 
 
Sambandet för antibiotika i naturen är att när man gödslar jordbruksmarker med fekalier från 
bakterieresistenta djur följer antibiotikaresistensen med näringen upp i växten med vattnet. 
Till exempel besprutas ca 53 000 hektar med frukt och grönsaker i USA varje år. Antibiotikan 
hamnar på frukten och följer dessutom med regnet vidare ut i naturen. 

 
Ute i naturen är det en stor risk att resistensen 
sprids vidare och skapar än mer problem. Studier 
på skrattmåsar (Larus ridibundus) har gjorts 
utanför Kalmar och visade på att skrattmåsarna 
hade fått i sig de resistenta bakterierna. Om 
skrattmåsarna fått i sig de resistenta bakterierna 
är det troligt att många andra fåglar också har 
det, och det mest oroväckande med det är att 
många fåglar (inklusive skrattmåsen) är 
flyttfåglar som tar sig långa sträckor runt jorden 
varje år och därmed kan sprida resistensen vidare 
varje gång de gör sina behov eller om de blir 
ätna av ett vilt djur. Skrattmåsen är dessutom, 

precis som många andra fåglar, en vattenlevande fågel och kan därför orsaka spridning till 
akvatiska miljöer. Liknande studier har gjorts bland frilevande toppredatorer (hajar) i 
Karibiska havet, där man fann att alla de sju arter man studerade var resistenta mot åtminstone 
ett antibiotikum. 
 
Sedan tillkommer också det faktum att även människor reser: när vi smakar på det lokala 
köket kan det leda till att man får i sig resistenta bakterier utan att man märker det. På den 
långa, trånga flygresan hem kan bakterier lätt spridas mellan människor (nysningar, otvättade 
händer efter toalettbesök, flygsjuka). 
 
Som ett sista samband kan nämnas import och export av olika livsmedel och djur. Till 
exempel importerades minimajs till Danmark och Australien från Thailand år 2007. Dessa 
minimajs hade resistenta bakterier och orsakade utbrott av Shigella sonnei i båda länderna. 
Vid undersökningen fann man att personerna som ätit minimajsen fått i sig de resistenta 
bakterierna och nu var resistenta mot 5 antibiotikum. Från Danmark hade minimajsen sedan 
sålts vidare till Sverige, där det som tur var inte blev något utbrott. 
 
 
Värt att tänka på 
 
Inom EU redovisas inte ursprungslandet vid importer. Om varor har tullats på väg från ett 
tredje land in i EU anges endast avsändningslandet i EU, vilket gör det svårt för konsumenten 
att undvika mat som producerats i länder med dåligt resistensläge. Eftersom Sverige 
importerar livsmedel och levande djur från hela världen blir det därför också upp till de 
svenska konsumenterna att se till att de köper inhemska varor för att minska spridningen av 
antibiotikaresistens. 

Figur 3. Antibiotikaresistensens spridning och 
hur de olika sektorerna påverkar varandra.	  
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Med internationellt restriktiva och uttänkta behandlingar, förbättrad djurhållning med god 
hygien (friska djur behöver inte antibiotika) och mer forskning för ny antibiotika med andra 
verkningssätt än de gamla, kan vi kanske vända resistensläget i världen och på så vis kunna 
behålla antibiotika som läkemedel i framtiden. 
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