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Abstract 
BAKGRUND: Per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS, är ett samlingsnamn för 

en stor grupp mycket stabila substanser. Vissa PFAS är klassade som persistenta, 

bioackumulerbara och toxiska (PBT-ämnen) och har en negativ hälsoeffekt på 

människor och djur. De är vanligt förekommande i exempelvis brandskum och förhöjda 

halter finns därför ofta i vattensystem som ligger nära brandövningsområden.  

Perflourooktansyra (PFOS) är idag den enda PFAS som är förbjuden inom EU och är 

förmodligen den mest toxiska. Tolerabla gränsvärden finns idag endast för två PFAS; 

PFOS och PFOA. En av de största källorna för humanexponering av PFOS är 

fiskkonsumtion, medan PFOA inte brukar vara detekterbar i fisk. 

SYFTE: Syftet med denna studie var att analysera humanexponering av 11 olika PFAS 

(PFOS, PFOA, PFHxA, PFHxS, PFHpA, PFNA, PFDA, PFDS, PFBS, PFUnDA och 

PFOSA) efter konsumtion av abborre (Perca fluviatilis), baserad på analysdata från 

Stockholms stads miljögiftsövervakning. Då fokus i arbetet framförallt ligger på PFOS 

så har uppskattat PFOS-intag via denna exponeringsväg jämförts med tillgängliga 

toxikologiska referensvärden. Likaså syftar arbetet att undersöka hur PFOS-

exponeringen via konsumtion av sötvattenfisk förhåller sig till bakgrundsexponering av 

PFOS i normalbefolkningen.  

METOD: PFOS-exponeringen via konsumtion av sötvattenfisk beräkandes för två 

nivåer av fiskkonsumenter; ”mest sannolik exponeringsnivå” (MSE, där man äter 

egenfångad sötvattenfisk max 6 ggr per år), och ”hög exponeringssnivå” (HE, där man 

äter egenfångad sötvattenfisk 1 ggr/vecka). En vidare uppdelning gjordes på 

”normalkonsumenter” (person som äter normalstora portioner och har en medelvikt) och 

”storkonsumenter” (person med låg vikt som äter stora portioner). Beräkningarna 

grundar sig på tre års analysdata (2015-2017) på abborre från 14 olika vattensystem 

kring Stockholm stad, vilka kan betraktas som representativa fiskevatten i en urban 

miljö, utan känd PFOS-påverkan från punktkälla. PFOS-analyser i fisk användes 

tillsammans med data från litteraturen över fiskkonsumtion och kroppsvikt. 

Litteraturdata användes även för att beräkna exponeringen i normalbefolkningen via 

andra livsmedel och dricksvatten. Även här gjordes beräkningarna för ”mest sannolik 

exponering” (normalkonsumtion av dricksvatten och normalexponering av PFOS via 

övriga livsmedel) och ”hög exponering” (storkonsumtion av dricksvatten och 

högexponering via övriga livsmedel). Därefter jämfördes resultatet med tolerabla 

dagliga intag (TDI) och PFOS-exponeringen via fiskkonsumtion relaterades till det 

PFOS-intag som normalbefolkningen blir utsatt för via konsumtion av dricksvatten och 

andra livsmedel.  

RESULTAT: I de analyserade proverna av abborrmuskel stod PFOS för ca 90% av 

PFAS-innehållet, PFOS är den förening som exponeringsberäkningarna gjorts för. 

Bakgrundsexponeringen för PFOS i normalbefolkningen, via konsumtion av 

dricksvatten och andra livsmedel (även köpt fisk), beräknades till ca 0,5 ng/kg/dag 

(vuxna) och 0,7 ng/kg/dag (barn) för den mest sannolika exponeringsnivån (MSE). För 

den högre exponeringsnivån (HE) beräknades intaget till ca 1,7 ng/kg/dag för både 

vuxna och barn – alltså väl under EFSAs rådande TDI-värde på 150 ng/kg/dag. Vid 

jämförelse med dessa bakgrundsnivåer visade sig följande för de 4 exponeringsnivåer 

som karakteriserats vid konsumtion av egenfångad insjöfisk:     

MSE – normalkonsument: I denna grupp var PFOS-exponeringen via konsumtionen av 

egenfångad sötvattenfisk omkring 0,5 ng/kg/dag (vuxna) och 1,1 ng/kg/dag (barn), 

innebärandes att redan individer som konsumerar egenfångad fisk 6 ggr/år dubblerar sin 

PFOS-exponering. Det totala intaget ligger dock långt ifrån rådande TDI-värde.   

MSE – storkonsument:  För vuxna och barn beräknades PFOS-exponeringen via 

sötvattenfisk till ca 1 respektive 2 ng/kg/dag.  
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HE – normalkonsument: För kvinnor blev PFOS-exponeringen 17 ng/kg/dag och för 

män 18 ng/kg/dag medan resultatet för barn var 37 ng/kg/dag.  

HE – storkonsument: PFOS-exponeringen från insjöfiskkonsumtion, i detta ”worst-case-

scenario”, var 27 och 33 ng/kg/dag för kvinnor respektive män och 69 ng/kg/dag för 

barn. Hos denna grupp blev exponeringen runt 15 gånger högre än i 

normalbefolkningens hos vuxna och 40 gånger hos barn.  

DISKUSSION: Att PFOS stod för den största delen PFAS stämmer väl med förväntat 

resultat. Studien visar att normal- och storkonsumtion, inom ”den mest sannolika 

exponeringsnivån”,  av sötvattenfisk från de vattensystem i närheten av Stockholm stad 

som omfattats av studien, inte utgör någon hälsofara enligt de TDI som gäller idag även 

om det ger en procentuellt sett stor ökning av PFOS-intaget relativt vad som normalt är 

att förvänta via intag av livsmedel (även dricksvatten inräknat). Storkonsumenter inom 

kategorin ”hög exponeringsnivå” utgör ett worst case-scenario, där barn i gruppen 

kommer upp i ungefär halva TDI. Vid eventuell revidering av TDI så finns risk att både 

normal- och storkonsumenter, inom ”hög exponeringsnivå”, av sötvattenfisk hamnar på 

PFOS-intag runt eller över TDI.
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Abstract 
BACKGROUND: Per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) is a group of very 

stable molecules. Some PFAS are classed as persistant, bioaccumulative and toxic 

(PBT-substances) with negative impacts on humans and animals. PFAS is a common 

ingredient in fire foam, and elevated levels are consequently often seen in water systems 

near fire drill areas. Today, perflourooctanoic acid (PFOS) is the only prohibited PFAS 

within the EU, and probably the most toxic.Tolerable daily intake (TDI) 

recommenadtions are only available for two PFAS within the EU; PFOS and PFOA. 

One of the main exposure routes of PFOS in humans are consumption of fish, while 

PFOA usually isn’t detectable in fish. 

OBJECTIVES: The aim of this study was to analyze human exposure of 11 different 

PFAS (PFOS, PFOA, PFHxA, PFHxS, PFHpA, PFNA, PFDA, PFDS, PFBS, PFUnDA 

och PFOSA) after consumption of european perch (Perca fluviatilis) collected from 

water systems in an urban region of Sweden. The main focus substance of the study was 

PFOS, where different scenarios of PFOS-exposure after consumtion of perch were 

compared with toxicological reference values (TDIs) and with background exposure 

from consumtion of other foods and drinking water. 

METHODS: The PFOS-exposure from consumption of freshwater fish was calculated 

for two levels of consumers; a “most likely exposure level” (MSE, with a consumption 

rate of maximum 6 times/year), and a “high exposure level” (HE, with a consumption 

rate of at least 1 time/week). The groups were further divided into “normal consumers” 

(who ate normal portions and had normal body weight) and “large consumers” (who ate 

large portions and had a low body weight). The caclulations were based on three years 

of analysis data (2015-2017) on european perch from 14 different water systems around 

the city of Stockholm, which can be considered as representative fishing waters in an 

urban environment, without known PFOS point source. The analyzed PFOS 

concentrations in fish were used in conjunction with literature data on fish consumption 

and body weight to assess exposure. Data from the litterature were also used to calculate 

the exposure in the normal population, after consumption of other foods and drinking 

water. Also here a “most likely exposure level” (average consumtion of drinking water 

and average consumption rates and PFOS concentrations in other foods) and “high 

exposure level” (large consumer of drinking water and high PFOS exposure from other 

foods) were calculated. Thereafter, the results were compared with the tolerable daily 

intake (TDI), and the PFOS-exposure through consumption of perch was compared to 

the PFOS-intake following consumtion of other foods and drinking water.  

RESULTS: PFOS accounted for about 90% of the total PFAS in european perch.  

PFOS is the compound for which the exposure calculations were made. 

Background exposure by PFOS in the normal population, through consumtion of 

drinking water and other foods (including commercial fish), was calculated to 0,5 

ng/kg/day (adults) and 0,7 ng/kg/day (children) for the most likely exposure level 

(MSE). För the higher exposure level (HE) the intake was calculated to 1,7 ng/kg/day 

for both adults and children, which is far below EFSA´s current TDI of 150 ng/kg/day. 

When the background levels are related to the 4 exposure levels characterized after 

consumption of self-caught freshwater fish the results showed that: 

MSE – normal consumer: The PFOS exposure from consumption of freshwater fish in 

this group was 0,5 ng/kg/day (adults) and 1,1 ng/kg/day (children), which means that by 

consuming self-caught fish 6 times/year the PFOS-exposure will be doubled. Even so, 

the total intake is far below current TDI. 

MSE – high consumer: PFOS exposure from freshwater fish were 1 ng/kg/day and 2 

ng/kg/day for adults and children respectively.  



  
 

ii 

HE – normal consumer: The PFOS exposure for women were 17 ng/kg/day and 18 

ng/kg/day for men while the result form children were 37 ng/kg/day.  

HE – high consumer: The PFOS exposure in this “worst case scenario” was 27 and 33 

ng/kg/day for women and men respectively and 70 ng/kg/day for children. In this group 

the exposure were about 15 times higher than the background exposure for adults and 

40 times higher for children. 

CONCLUSIONS: That PFOS accounted for the largest part of PFAS in fish is in 

accordance with previously published studies. Normal and large consumption of 

freshwater fish within the “MSE”-group, of freshwater fish, from the water systems 

near the city of Stockholm which are covered in the study, is not a health risk according 

to the TDI that apply today. However, it gives a percentually large increase in PFOS 

intake relative to what is normally expected from food intake (including drinking 

water). High consumers in the “HE”-group constitute a worst case scenario, where 

children in the group reach a PFOS-exposure of about half of TDI. In the event of a 

possible revision of TDI also normal consumers in the “HE”-group may close in to, or 

pass, the TDI-limits. 

 

 

 

Nyckelord 
PFOS, PFOA, egenfångad fisk, perfluorerade ämnen, polyfluorerade ämnen, 

högfluorerade ämnen, sötvattenfisk, exponeringsmodell, abborre, Perca fluviatilis.  
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Ordlista/ordförklaring 

 
PFAS – Poly- och perfluorerade alkylsubstanser 

 

PFOA - Perflourooktansyra 

 

PFOS – Perfluorooktansulfonsyra 

 

MSE – Mest sannolik exponeringsnivå (äter egenfångad fisk max 6 ggr/år och utsätts 

för en normal PFOS-exponering från övriga källor). 

 

HE – Hög exponeringsnivå (äter egenfångad fisk minst 1 gång/vecka med en högsta 

PFOS-halten och utsätts för en hög PFOS-exponering från övriga källor). 

 

Normalkonsument -  Person med normalvikt som äter normala portioner. 

 

Storkonsument -  Person med låg kroppsvikt som äter stora portioner. 

 

PFOS – bakgrundsexponering*  – Den exponering av PFOS som befolkningen 

normalt utsätts för genom förtäring av livsmedel och dricksvatten (innefattar ej 

exponering via inandning av hushållsdamm eller egenfångad sötvattenfisk). 

 

TDI – Tolerabelt dagligt intag 

 

EFSA – European Food Safety Authority 

 

SLV – Svenska Livsmedelsverket 

 

Lokal – Fångstplats (för fisk i detta fall)

                                                 
* Benämningen används av vissa referenser i denna studie, bland annat Livsmedelsverket, för att beskriva 

den mängd PFOS befolkningen exponeras för via fasta livsmedel (dricksvatten ej inkluderat).  
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1 Inledning 
 

1.1 Poly- och perfluorerade alkylsyror (PFAS) 

Poly- och perfluorerade alkylsyror (PFAS) är ett samlingsnamn för antropogena, 

organiska, högfluorerade molekyler. Ämnena består av en kolkedja där väteatomerna 

bytts ut mot fluoratomer (se bilaga A). I ena änden av kolkedjan sitter en hydrofil 

struktur, en funktionell grupp ofta i form av en syra, och i andra änden en hydrofob, helt 

fluorerad kolatom vilket gör att molekylen är amfifil, med filmbildande egenskaper. 

Bindningen mellan fluor och kol är mycket stark och bidrar till en stabil förening 

(Norström m.fl., 2015). Molekylerna är dessutom vatten-, smuts- och fettavstötande och 

har en mycket lång halveringstid (KEMI 2015). Skillnaden mellan poly- och 

perfluorerade substanser är att hos de perfluorerade alkylsubstanserna så har 

kolkedjornas väteatomer helt bytts ut mot fluor medan hos de polyfluorerade så har 

minst ett, men ej samtliga, av kolens väteatomer bytts ut. De polyfluorerade 

alkylsyrorna har, åtminstone i teorin, en möjlighet att biotransformeras till perfluorerade 

substanser (Buck m.fl., 2011). 

 

Perfluorooktansulfonsyra (PFOS, C8HF17O3S, Figur 1) och perfluorooktansyra (PFOA 

C7F15COOH, Figur 2) är två av de PFAS som kan hittas i högst koncentrationer i 

miljön. PFOS (inklusive PFAS som kan biotransformeras till PFOS) förbjöds inom EU 

2008, med ett fåtal undantag, men för de övriga PFAS finns idag ingen reglering. Ett 

EU-förslag har dock röstats igenom om att fasa ut PFOA under 2019 (Norström m.fl., 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 PFOS, perfluorooktansulfonsyra, är en perfluorerad sulfonsyra, som består av en helt fluorerad kolkedja 

med en funktionell grupp, i form av sulfonsyra, i ena änden. Molekylen är mycket stabil med en hydrofob ände 

och en hydrofil ände, vilket gör att den är amfifil och därför är mycket lämplig som ytaktivt ämne i exempelvis 

brandskum. Ibland används namnet perfluorooktansulfonat och det är då saltet som åsyftas (EFSA 2008). 

Bindningen mellan fluor och kol är mycket stark och ökar i styrka med antalet kol-flourbindningar, varför mer 

långkedjiga PFAS börjat ersättas med kortkedjiga varianter (Lemal DM., 2004). En stor exponeringskälla av 

PFOS är konsumering av fisk, speciellt sötvattenfisk (Glynn m.fl., 2013). 

Figur 2 PFOA, perfluorooktansyra, är en perfluorerad karboxylsyra som likt PFOS består av en hydrofil och 

en hydrofob ände. PFOA återfinns vanligen inte, i högre halter, i fisk utan andra typer av livsmedel (Glynn 

m.fl., 2013) och även inandning av hushållsdamm uppges vara en betydande källa (EFSA, 2008). 
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PFAS kan tillverkas med två olika huvudmetoder, där den vanligaste är 

fluortelomerisering. Idag tillverkas över 3000 olika PFAS med kolkedjor från 1 till 24 

kol. Vanligast inom EU är en perfluorerad kolkedja om 6 kol. Långkedjiga PFAS har 

börjat fasas ut och ersättas med mer kortkedjiga varianter där 6:2 fluortelomer 

sulfonsyra (6:2 FTS, C8H5F13O3S) är en vanlig ersättning. Det är mycket svårt att 

uppskatta den totala mängden PFAS som tillverkas eftersom sådana uppgifter ofta helt 

saknas hos tillverkare (KEMI 2015). För mer detaljerad beskrivning av tillverkningen se 

Bilaga B. 

 

PFAS kommersiella spridning började på 1950-talet, och ämnesgruppen har numera ett 

mycket brett användningsområde. Brandskum är en av de vanligare produkterna som 

innehåller PFAS, där substansen bidrar till att bilda en filmyta över elden så att 

skummet kan sprida sig och därmed mer effektivt släcka en brand (Norström m.fl., 

2015). Andra produkter där föreningarna används är bland annat i vattenavstötande 

textilier, skidvalla, insektsbekämpningsmedel, rengöringsmedel, mattor, papper och färg 

(EFSA 2012). Sedan EUs förbud mot PFOS har användningen av just denna form 

kraftigt minskat, med endast ett ytterst fåtal tillåtna användningsområden kvar, 

däribland hydrualolja till flygplan (Norström m.fl., 2015). 

 
1.1.1 Förekomst i miljön & biota 

PFAS återfinns i princip i alla vattensystem och olika typer av biota. De PFAS-

koncentrationer i system eller biota som endast påverkats av atmosfärisk deposition 

brukar bemämnas som bakgrundshalter. För PFOS anses bakgrundshalterna i ytvatten 

vara omkring 1,5 ng/liter (Norström m.fl., 2015), och i t.ex. abborrmuskel respektive -

lever är det naturliga bakgrundsvärdet runt 1 ng/g respektive 10 ng/g (Linderoth m.fl., 

2016). Bakgrundshalter för grundvatten saknas, men medelhalten för lokaler med diffus 

föroreningspåverkan (exempelvis från reningsverk eller industrier) har angetts som 23,5 

ng/liter (Linderoth m.fl.,2016). 

 

Högst halter påträffas i närheten av punktkällor, där brandövningsområden utmärker sig 

som särskilt betydande. I sjöar i närheten av dessa är ofta halterna av PFAS kraftigt 

förhöjda. Ett exempel är utloppet till Västra Ingsjön, vid Landvetters flygplats, där 

PFOS-halterna 2013 var 400 ng/liter. Vid PFAS-förorenade sjöar uppmäts ofta förhöjda 

halter PFOS i fisken, exempelvis kunde PFOS-halter i abborre från Halmsjön, utanför 

Arlanda, uppgå till 792 ng/g (Norström m.fl., 2015). Även vattenreningsverk, deponier 

och industrier (ofta benämnda som diffusa källor) kan bidra och därmed påverka 

halterna av PFAS i närliggande områden (Linderoth m.fl., 2016).  

 

I t.ex. ytvatten dominerar kortkedjiga PFAS (Linderoth m.fl., 2016), medan det hos 

exponerade människor och djur högre upp i näringskedjan är PFOA och PFOS som 

dominerar (Glynn m.fl., 2013, Linderoth m.fl., 2016). Detta skulle kunna bero på 

utfasningen av de långkedjiga varianterna. Många PFAS har lång halveringstid och 

skiljer sig från många andra lipofila ämnen då de inte främst ackumuleras i fettmassan 

utan binder framför allt till proteiner, exempelvis serumalbumin och till fosfolipider i 

cellmembran. Detta innebär att de högsta halterna av PFAS finns i blodet eller blodrika 

organ såsom exempelvis lever. Detta är dock kunskaper baserade på forskning om 

PFAS med längre kolkedjor och eftersom dessa numera håller på att fasas ut och ersätts 

med mer kortkedjiga varianter så är det inte självklart att bioackumuleringen ser likadan 

ut som för de långkedjiga (Ng & Hungerbühler, 2014).  
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Det finns studier som visar att koncentrationerna av PFAS i människokroppen kan vara 

könsberoende och att män oftast har högre halt PFAS i plasman än kvinnor. Däremot 

kan inget klart samband ses mellan ålder och PFAS-belastning hos människor (Fromme 

m.fl., 2008). Djurstudier visar delvis andra resultat; exempelvis så kunde Norström m.fl. 

inte se någon signifikant skillnad i PFAS-halter mellan olika kön eller åldrar hos fiskar 

(Norström m.fl., 2015). Vidare är halveringstiderna för PFAS betydligt längre hos 

människor än de djur som studerats. Halveringstiden i människokroppen uppvisar en 

stor individuell variation, men är för PFOS 5,4 år i genomsnitt. För PFOA är 

halveringstiden i genomsnitt 4,4 år. Hos gnagare rör sig motvarande halveringstider om 

timmar eller dagar. Något som dock verkar gemensamt för alla arter är att 

halveringstiden oftast ökar ju längre PFAS-molekylens kolkedja är (Glynn m.fl., 2013). 

 
1.1.2 Toxicitet 

Både PFOA och PFOS är idag klassade som persistenta, bioackumulerbara och toxiska 

(PBT-ämnen) (KEMI 2004, ECHA 2013). De tillhör därför sådana ämnen där utfasning 

är prioriterad. Flera djurstudier på exempelvis apor, råttor och möss har visat att både 

PFOS och PFOA kan ge upphov till en rad negativa effekter hos de exponerade djuren, 

bland annat hormonstörande, immunotoxiska och levertoxiska (EFSA 2008). Det finns 

även studier som pekar på att de skulle kunna vara cancerogena (Christensen m.fl., 

2017, Glynn m.fl., 2013, KEMI 2015, KEMI 2004).  

 

I sin riskbedömning för PFOS skriver Kemikalieinspektionen att PFOS är måttligt 

akuttoxiskt och irriterande för ögon men inte för hud. Effekter vid upprepad exponering 

av PFOS, i djurförsök, visas framför allt på levern där levercellshypertrofi, ökad 

produktion av leverenzymer och ökad levervikt är några av symptomen men även 

minskad aptit, uttorkning och störda hormonsystem förekommer. Vid högre doser följer 

levernekros och död (KEMI 2004). Liknande symptom gäller för PFOA, vilket dock är 

mindre toxiskt och skiljer sig något gällande akuttoxiciteten då det även är lätt 

irriterande för huden (EFSA 2008). 

 

Trots att PFAS sannolikt inte påverkar människans hälsa akut så saknas det studier på 

hur de påverkar hälsan på längre sikt men det finns skäl att misstänka långsiktiga 

effekter av samma slag likt de som noterats på djur (Linderoth m.fl., 2016). 

 

 

1.2 Humanexponering och gränsvärden för PFAS 

Människor kan exponeras för PFAS via en mängd olika exponerinskällor, däribland 

inandning av hushållsdamm, intag av livsmedel (inklusive dricksvatten) och genom 

användandet av produkter innehållandes PFAS. Biotillgängligheten är mycket hög via 

tarmkanalen och vid inandning, men bedöms vara låg över huden (Linderoth m.fl., 

2016). 

 

Den europeiska livsmedelsmyndigheten, European Food Safety Authority (EFSA), 

anger tolerabla dagliga intag (TDI) för två av de många PFAS-föreningar som finns: 

PFOS samt för PFOA. För PFOS är rådande TDI-värde satt till 150 ng/kg kroppsvikt 

och dag (EFSA, 2012), baserat på ett NOAEL-värde om 30 000 ng/kg/dag i 

reproduktionstoxiska försök på apor (och tillämpning av en osäkerhetsfaktor om 200 för 

omvandling till humantoxicitet). För PFOA är gällande TDI-värde 1500 ng/kg/dag 

(EFSA 2012). Detta är beräknat utifrån levertoxitet hos möss och råttor, där effekt 

noterarades vid en PFOA-dos runt 300 000 – 700 000 ng/kg/dag (återigen tillämpas en 

osäkerhetsfaktor på 200 vid bestämning av TDI för människa). För större delen av 
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befolkningen så är marginalerna goda till nuvarande TDI-värden (Halldin-Ankarberg & 

Lindberg, 2016). Det finns dock nyare studier som visar att EFSAs TDI-värden kan vara 

för lågt satta och att PFOS och/eller PFOA är mer toxiskt än vad som tidigare antagits. 

T.ex. så har immunotoxiska djurförsök visat ett lägre NOAEL för PFOS än de 

reproduktionstoxiska som ligger till grund för dagens gränsvärde (Glynn m.fl., 2013). 

Detta har lett till diskussioner inom EFSA att eventuellt sänka TDI-värdet för både 

PFOA och PFOS (EFSA 2018). 

 

Ett flertal studier visar att utsatta grupper kan komma upp i höga exponeringsnivåer av 

PFOS. Det rör framför allt gravida eller barn som dricker förorenat dricksvatten 

och/eller konsumerar fisk från förorenade sjöar (Berger m.fl., 2009, Glynn m.fl., 2013, 

Norström m.fl., 2015). 

 

Beträffande exponering efter dricksvattenkonsumtion så har förhöjda halter av PFAS 

detekterats i ett fåtal kommunala dricksvattentäkter eftersom kommunerna rutinmässigt 

provtar sitt vatten. Ett uppmärksammat exempel är fallet i Kallinge 2013, där PFOS-

koncentrationen i vattnet var 4000 ng/l (Norström m.fl., 2015). Normala halter ligger 

dock betydligt lägre (se avsnitt 1.1.1. ovan). Hur vanligt det är med PFAS-påverkan i 

privata brunnar är okänt. Trots ofta relativt låga halter så har förorenade dricksvatten 

föreslagits vara den största enskilda källan till PFAS-exponering för människor 

(Linderoth m.fl., 2016). Svenska Livsmedelsverket (SLV) har satt en åtgärdsgräns på 90 

ng/l dricksvatten för total mängd av de 11 vanligaste PFAS (Halldin-Ankarberg & 

Lindberg, 2016). SLV har i sina beräkningar utgått från att samtliga 11 PFAS har 

samma toxicitet (med antagen additativ effekt) som PFOS (Halldin-Ankarberg & 

Lindberg, 2016, Linderoth m.fl., 2016). Vid halter över 900 ng/l är SLVs 

rekommendation att personer med enskild brunn inte ska dricka eller använda vattnet till 

matlagning (Halldin-Ankarberg & Lindberg, 2016). Tabell 1 visar räkneexempel på 

PFAS-exponering för riskgrupper vid olika PFAS-halt i dricksvatten. Som synes är 

marginalerna till TDI mycket goda vid halter under 90 ng/l.  

 

Vid exponeringsstudier som handlar om PFAS-intag via fiskkonsumtion så ligger ofta 

fokus på PFOS, eftersom det är den typ av förening som brukar dominera i fisk (Berger 

m.fl., 2009, Faxneld m.fl., 2014, Schutze m.fl., 2010). Förtäring av fisk har generellt 

beskrivits som en av de största källorna till PFOS för människor, framför allt från 

förorenade vatten (Glynn m.fl., 2013). PFOS-halten i sötvattenfisk är då generellt högre 

än i fisk från hav, ca 10 gånger högre (Berger m.fl., 2007, Berger m.fl., 2009, Voigt 

m.fl., 2006). Intaget av PFOA kommer däremot framförallt från andra typer av 

livsmedel (Glynn m.fl., 2013) och exponering via inandning av hushållsdamm (EFSA, 

2008). Några gränsvärden för PFAS i andra livsmedel än dricksvatten finns inte. 

Däremot har EU satt en miljökvalitetsnorm för PFOS i biota till 9,1 ng/g våtvikt (EU-

kommissionen, 2011), normen är dock primärt satt för att bedöma miljökvalitet. 
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Tabell 1 Räkneexempel på underviktiga (kroppsvikt motsvarande den 5e percentilen enligt Filipsson 

m.fl. 2008) dricksvattenkonsumenter och deras PFAS-exponering vid olika PFAS-koncentrationer. 

Dricksvattenintaget i exemplet motsvarar medelintaget av dricksvatten enligt EFSA, 2010. Underviktiga 

barn som dricker kraftigt PFAS-förorenat dricksvatten kommer upp i mer än dubbla TDI. 

Konsument 

PFAS-

halt 

(ng/liter) 

Vatten-

konsumtion 

(l/dag) 

PFAS-exponering 

(ng/kg kroppsvikt/dag) 

Barn ca 7 år (19,6kg) 90 1,6 7,3 

Vuxen man (67,2kg) 90 2,5 3,3 

Vuxen kvinna (53,6 kg) 90 2 3,4 

Barn ca 7 år (19,6kg) 900 1,6 73,5 

Vuxen man (67,2kg) 900 2,5 33,5 

Vuxen kvinna (53,6 kg) 900 2 33,6 

Barn ca 7 år (19,6kg) 4000 1,6 326,5 

Vuxen man (67,2kg) 4000 2,5 148,8 

Vuxen kvinna (53,6 kg) 4000 2 149,3 

  

 
1.2.1 Bakgrundsexponering och exponering i normalbefolkningen av PFOS 

Svenska Livsmedelsverket har utifrån undersökningarna i Riksmaten och Matkorgen 

beräknat exponering för PFOS genom konsumtion av fasta livsmedel (Glynn m.fl., 

2013). Detta innebär den mängd PFOS som normalbefolkningen exponeras för genom 

att äta olika livsmedel (kommersiell fisk inkluderat, dock ej dricksvatten eller 

egenfångad sötvattenfisk). I beräkningarna ingår inte heller exponering via exempelvis 

inandning av hushållsdamm eller kontakt med PFOS-innehållande hushållsprodukter. 

För PFOS anges att medianexponeringen för vuxna 18-80 år är 0,43 ng/kg kroppsvikt 

och dag (P50) och högexponering är 1,6 ng/kg kroppsvikt och dag (motsvarande den 

95e percentilen; P95). För barn, 4 år, uppges siffran vara 0,57 ng/kg kroppsvikt och dag 

i medianexponering (P50) och 1,4 ng/kg kroppsvikt och dag för högexponering (P95) 

(Glynn m.fl., 2013). 

I denna studie används begreppet bakgrundsexponering för att beskriva den mängd 

PFOS normalbefolkningen utsätts för genom konsumtion av fasta livsmedel samt 

dricksvatten. 

 

1.3 Exponering via konsumtion av egenfångad fisk 

Data för hur konsumtionen av egenfångad fisk ser ut i Sverige är mycket begränsad. I 

den senaste Riksmatenundersökningen från SLV så anger mindre än 1 % av de 1797 

deltagarna att de äter sådan fisk som i hög grad kan antas vara icke-kommersiell 

(aborre, gädda, gös eller lake) en gång i veckan eller mer. Ungefär 45 % uppger att de 

konsumerar den typen av fisk 1-3 gånger per år (Amcoff m.fl., 2012). I rapporten är det 

inte angivet om det rör sig om svensk sötvattenfisk, men då de arterna är vanligt 

förekommande i svenska vattensystem så antas att det är svensk sötvattenfisk. Ungefär 

liknande resultat sågs i en rapport där kvinnor i barnafödande ålder fick besvara frågor 

angående fiskkonsumtion. Av de 1947 deltagarna angav drygt 1 % att de äter 

egenfångad fisk 1-6 gånger i veckan, samtidigt som 42 % äter egenfångad fisk minst en 

gång per år, varav merparten äter sådan fisk 1-6 gånger per år (Helmfrid m.fl., 2008). I 

ett examensarbete från 2016 som undersökte fiskkonsumtion och metallexponering så 

framgår det att cirka 2,2% av de 317 svarande åt egenfångad fisk 1 gång i veckan eller 

mer. Deltagarna var boende i närheten av sjöar i Kronobergs län (Karlsson, 2016).  



  
 

6 

 

1.4  Syfte 

Syftet med denna studie var att analysera koncentrationen av 11 olika av PFAS (PFOS, 

PFOA, PFHxA, PFHxS, PFHpA, PFNA, PFDA, PFDS, PFBS, PFUnDA och PFOSA) i 

muskel och lever från abborre (Perca fluviatilis) fångad vid 14 olika vattensystem 

(Riddarfjärden, Lilla värtan, Djurgårdsbrunnsviken, Drevviken, Årstaviken, 

Magelungen, Ulvsundasjön, Brunnsviken, Långsjön, Råcksta träsk, Judarn, Görväln, 

Fiskarfjärden och Trekanten (Bilaga F) i närheten av  Stockholm och därefter 

genomföra en exponeringsbedömning för att avgöra om denna fisk utgör någon risk vid 

förtäring. I denna studie har även en bedömning gjorts avseende hur konsumtion av 

sötvattenfisk ökar PFOS-exponeringen relativt exponeringen i normalbefolkningen. 

 

 

2 Metod 
Analysdata på abborre (muskel & lever) från 14 olika vattensystem (Riddarfjärden, Lilla 

värtan, Djurgårdsbrunnsviken, Drevviken, Årstaviken, Magelungen, Ulvsundasjön, 

Brunnsviken, Långsjön, Räcksta träsk, Judarn, Görväln, Fiskarfjärden och Trekanten) 

runt Stockholms stad användes för att beräkna eventuell risk för medel-, hög- och 

riskkonsumenter av egenfångad sötvattenfisk. 

 

2.1 Uppfiskning 

Från vardera av de 14 olika vattensystemen (Bilaga F) fångades årligen 15 abborrar om 

15-20 cm. Fisken sköljdes i omgivande vatten och avvikande eller skadade fiskar 

sorterades bort. Fiskarna förpackades individuellt i PVC-fria plastpåsar utan att 

stjärtfenan böjdes eller bröts av. Påsarna lades i en större gemensam samlingspåse för 

vardera vattensystem och kyldes ned omgående med kolsyreis eller kylväska med is. 

Fisken frysförvarades inom 5 timmar från fångst. Uppfiskningen skedde mellan 2015-

2017. 

 

2.2 Provberedning 

Från hel fisk skars muskel- och leverprover ut och nedfrystes därefter direkt. Proverna 

förvarades fryst.  

 

2.3 Analys på externt laboratorie 

Proverna transporterades frysta till IVL Svenska Miljöinstitutet i PFAS-fria kärl. 

Proverna analyserades som poolade prov, med ett analysresultat för varje vattensystem 

och år. 

 
2.3.1 Provupparbetning 

Metoden för provupparbetningen var densamma som för Verreault m.fl. (2007) med 

vissa undantag; den intern standard som tillsattes var 500 ng/ml av PFOS och PFOA. 

Tre blankprover användes. Proverna frystes in efter extraktionen och samma dag som de 

skulle analyseras tinades de till rumstemperatur och vortexades. Därefter 

centrifugerades de i 10 minuter på 10000 rpm vartefter supernatanten pipetterades över 

till injektionsrör. 
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2.3.2 Analys 

Proverna analyserades genom vätskekromatografi kopplat till en masspektrometer i en 

HPLC-MS/MS. Detektionsgränserna varierade från 0,001 – 0,2 ng/g våtvikt beroende 

på typ av PFAS och om det var lever eller muskel som analyserades. Mätosäkerheten 

var 20% för samtliga PFAS. 

 

2.4 Databearbetning 

Då medelvärden för PFAS i abborrmuskel respektive lever räknades ut användes ½ 

LOD för de värden som låg under detektionsgränsen. För analysresultaten i 

Brunnsviken Norra (total-PFAS på 19,1 ng/g) och Brunnsviken Södra (total-PFAS på 

17,4 ng/g) år 2015 användes ett medelvärde för PFAS i muskel eftersom det under 2016 

och 2017 endast fiskades i den södra delen av lokalen och skillnaderna i PFAS-halt 

bedömdes som små. 

 

2.5 Exponeringsberäkningar 

 
2.5.1 Beräkning av bakgrundsexponering av PFOS – dricksvatten och övriga 
livsmedel 

 

Bakgrundsexponering av PFOS i normalbefolkningen beräknades för att ha som 

jämförandeunderlag - dels efter konsumtion av dricksvatten och dels efter konsumtion 

av andra livsmedel. Intaget via dricksvatten, uttryckt som ng per kilo kropssvikt och 

dag, beräknades som: 

 

Exponeringvatten= CPFOS_vatten x CR_vatten / BW  

 

Koncentrationen av PFOS i dricksvatten (CPFOS_vatten) multipliceras här med den dagliga 

dricksvattenkonsumtionen, CR (g/dag), och dividerades med kroppsvikten (kg).  

För samtliga indata se Tabell 2. 

 

Genom att addera PFOS-exponeringen via andra livsmedel till PFOS-exponering via 

dricksvatten så kunde den totala bakgrundsexponeringen av PFOS i normalbefolkningen 

räknas ut. 

 
Tabell 2 Indata för mest sannolik exponeringsnivå (MSE) och hög exponeringsnivå (HE) vid 

exponeringsberäkning av PFOS från dricksvattenkonsumtion och övriga livsmedel. 

Konsument Dricksvattenkonsumtion (l/dag) PFOS-halt dricksvatten (ng/l) 

PFOS-exponering från fasta livsmedel 

(ng/kg/dag) 

MSE kvinna 18-80 år  
21 2,424 0,435 

MSE man 18-80 år  
2,51 2,424 0,435 

MSE barn ca 7 år 
1,61 2,424 0,575 

HE kvinna 18-80 år 
3,12 2,424 1,66 

HE man 18-80 år 
42 2,424 1,66 

HE barn ca 7 år 
2,53 2,424 1,46 

1P50 (EFSA, 2010) 2P95 (EFSA, 2010) 3 Antaget värde, data saknas, se Bilaga E 4Medelhalt (Lindhe, 2018) 5P50 (Glynn m.fl., 

2013) 6P95 (Glynn m.fl., 2013) 
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2.5.1 Beräkning av PFOS-intag via konsumtion av egenfångad fisk 

 

PFOS-exponeringen via konsumtion av egenfångad fisk (ng/kg/dag) kan bestämmas 

med följande formel:  

 

Exponeringfisk= CPFOS fisk x CR / BW  

 

PFOS-koncentrationen i fisk (CPFOS fisk) i ng/l multiplicerat med fiskkonsumtionen i 

g/dag dividerat med kroppsvikten ger exponeringen i ng per kilo kroppsvikt och dag. 

 

Beräkningarna är gjorda för att karakterisera, dels en ”mest sannolik exponeringsnivå” 

(MSE), som omfattar fiskkonsumenter som äter egenfångad fisk max 6 ggr per år (se 

avsnitt 1.3) med ett medelvärde på PFOS i abborrmuskel. Beräkningarna för denna 

grupp görs sedan dels för en normalkonsument, dvs en normalviktig person som äter 

normalstora fiskportioner (i båda fallen definierade som medelvärden), dels för en 

storkonsument: en person med låg kroppsvikt som äter stora portioner, vilket ger den 

mest konservativt skattade exoneringen.  

 

Beräkningarna görs också för en ”hög exponeringssnivå” (HE), där man äter 

egenfångad sötvattenfisk minst 1 ggr/vecka med den högst uppmätta PFOS-halten i 

abborrmuskel. Även här beräknas intaget för en normal- och storkonsument. 

 

En sammanfattning av de data som användes i beräkningarna ges i Tabell 3. 

 

 
Tabell 3 Indata för exponeringsberäkning av PFOS hos ”mest sannolik exponering” (MSE) samt ”hög 

exponering” (HE). 

Konsument Kroppsvikt (kg) Portionsstorlek (g) CPFAS abborrmuskel (ng/g) 

MSE normalkonsument kvinna 18-80 år  68,01 1584 13,67 

MSE normalkonsument man 18-80 år  84,41 2084 13,67 

MSE normalkonsument barn ca 7 år 25,32 1295 13,67 

MSE storkonsument kvinna 18-80 år 53,63 2006 13,67 

MSE storkonsument man 18-80 år 67,23 3006 13,67 

MSE storkonsument barn ca 7 år 19,63 1865 13,67 

HE normalkonsument kvinna 18-80 år 68,01 1584 51,08 

HE normalkonsument man 18-80 år 84,41 2084 51,08 

HE normalkonsument barn ca 7 år 25,32 1295 51,08 

HE storkonsument  kvinna 18-80 år 53,63 2006 51,08 

HE storkonsument man 18-80 år 67,23 3006 51,08 

HE storkonsument barn ca 7 år 19,63 1865 51,08 

1Medelvärde (SCB, 2018) 2P50 (Filipsson m.fl.,2008) 3P5 (Filipsson m.fl.,2008) 4P50 (Amcoff, 2014) 5Antaget värde, data saknas, 

se Bilaga E 6P75 (Amcoff, 2014) 7Medelvärde se Tabell 4 8Högst uppmätta värde se Tabell 4 
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3 Resultat 
 

3.1 PFAS i fisk 

 
3.1.1 PFAS i fiskmuskel 

 

Medelvärdet för PFAS i muskel hos abborre (Perca fluviatilis) under 2015-2017 i 

samtliga analyserade lokaler var 15,71 ng/g (våtvikt, Tabell 4). En stor variation i 

uppmätta halter noterades, där analysresultaten för enskilda prover (poolade per sjö och 

år) varierade mellan 1,87-54,45 ng/g. För PFOA, PFHxA, PFHxS, PFHpA, PFNA och 

PFBS låg de flesta analysresultat under detektionsgränsen (LOD). För samtliga värden i 

respektive vattensystem se Bilaga C. 

 
Tabell 4 Medelvärden av olika PFAS i muskel respektive lever från abborre tillsammans med det högsta 

registrerade värdet för respektive ämne. Notera att alla analyserade prover utgjordes av poolade prover 

(ett prov per sjö och år), varför de fiskindivider med högst PFAS-belastning sannolikt hade signifikant 

högre koncentrationer i sin muskel- respektive levervävnad än de här angivna värdena. I samtliga 

beräkningar har värden under detektionsgränsen (LOD) satts till ½ LOD.. 

Ämne Del Medelvärde ng/g Högst registrerat värde ng/g 

Perfluoroktansulfonat  

(PFOS) 

Muskel 13,6 51,0 

Lever 208,9 750,0 

Perfluoroktansyra  

(PFOA) 

Muskel Samtliga analyser <LOD (0,5) 

Lever Samtliga analyser <LOD (0,3) 

Perfluorhexansyra  

(PFHxA) 

Muskel 0,09 0,2 

Lever 0,05 0,2 

Perfluorheptansyra  

(PFHpA) 

Muskel Samtliga analyser <LOD (0,1) 

Lever Samtliga analyser <LOD (0,2) 

Perfluornonansyra  

(PFNA) 

Muskel 0,05 0,1 

Lever 0,5 1,2 

Perfluordekansyra  

(PFDA) 

Muskel 0,7 2,0 

Lever 9,2 26,3 

Perfluorbutansyra  

(PFBS) 

Muskel Samtliga analyser <LOD (0,05) 

Lever 0,2 3,2 

Perfluorundekansyra  

(PFUnDA) 

Muskel 0,6 1,7 

Lever 7,2 23,0 

Perfluoroktansulfanamid  

(PFOSA) 

Muskel 0,1 0,6 

Lever 0,7 4,8 

Perfluorhexansulfonsyra 

(PFHxS) 

Muskel 0,01 0,04 

Lever 0,27 0,695 

Perfluordekansulfonsyra 

(PFDS) 

Muskel 0,37 1,624 

Lever 5,22 22,00 

PFAS totalt Muskel 15,71 54,45 

Lever 232,25 794,65 

Varav PFOS % Muskel 86,7 % 94,6 % 

Lever 89,9% 94,9% 

 

Den största andelen PFAS i abborrmuskel utgjordes av PFOS. I genomsnitt stod PFOS 

för 86,7% av total-PFAS (se Figur 3) och varierade från 61,0% till 94,6%. Medelvärdet 

för PFOS-koncentration i abborrmuskel låg på 13,6 ng/g och värdena varierade mellan 

1,1 ng/g och 51,0 ng/g. 
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Figur 3 PFOS stod i genomsnitt för 86,7% av PFAS-innehållet i abborrmuskel. 

 
3.1.2 PFAS i fisklever 

Medelvärdet av PFAS i abborrlever var under 2015-2017 i de analyserade 

vattensystemen var 232,25 ng/g (våtvikt), dvs i snitt omkring 15 gånger högre än i 

muskel. För PFOA, PFHxA, PFHpA och PFBS låg de flesta resultaten under LOD (se 

Tabell 4). För samtliga värden i respektive vattensystem se Bilaga D. 
 

Även i lever utgjorde PFOS den största andelen av de olika PFAS (se Figur 4). I 

genomsnitt utgjorde PFOS 89,9% men likt muskelproverna så varierade även 

leverproverna i både PFOS-andel och koncentration beroende på lokal och år. Andelen 

av PFOS låg mellan 66,1% och 94,9. Medelkoncentrationen var 208,9 ng/g och 

varierade mellan 30 ng/g till 750 ng/g. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 4 De olika PFAS i lever fördelade sig på liknande sätt som i muskel, där PFOS stod för den största 

delen av PFAS-innehållet med ett medelvärde på 89,9% av totalinnehållet. 
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3.2 Exponeringsmodell PFOS hos normal- och storkonsumenter 

 
3.2.1 Bakgrundsexponering av PFOS 

Den mest sannolika exponeringsnivån (MSE) för bakgrundsexponering av PFOS (dvs 

dricksvattenexponering och exponering från andra livsmedel) var 0,5 ng/kg/dag för 

vuxna och 0,72 ng/kg/dag för barn. För hög exponeringsnivå (HE) var siffrorna 1,74 

ng/kg/dag för vuxna respektive 1,71 ng/kg/dag för barn (Tabell 5). 

 
Tabell 5 Bakgrundsexponering av PFOS, där exponering från dricksvatten och övriga livsmedel 

(inklusive köpt fisk) ingår. För indata se Tabell 2 & 3. 

Konsument 
PFOS-exponering 

dricksvatten (ng/kg/dag) 

PFOS-exponering fasta 

livsmedel (ng/kg/dag) 

Bakgrundsexponering PFOS 

(ng/kg/dag 

MSE kvinna 18-80 år  0,07 0,43 0,50 

MSE man 18-80 år  0,07 0,43 0,50 

MSE barn ca 7 år 0,15 0,57 0,72 

HE kvinna 18-80 år 0,14 1,60 1,74 

HE man 18-80 år 0,14 1,60 1,74 

HE barn ca 7 år 0,31 1,40 1,71 

 

 
3.2.2 PFOS-exponering från konsumering av sötvattenfisk 

Den beräknade PFOS-exponeringen från konsumtion av den sötvattenfisk från 

Stockholmsområdet som analyserats inom detta arbete finns sammanfattad i Tabell 6. 

Den mest sannolika exponeringsnivån (MSE) hos normalkonsumenter som äter 

egenfångad sötvattenfisk 6 ggr/år beräknades till 0,52 och 0,55 ng/kg/dag för kvinnor 

respektive män och 1,14 ng/kg/dag för barn. För storkonsumenter, som väger lite och 

äter stora portioner, var motsvarande siffror 0,83 och 1,00 ng/kg/dag för kvinnor 

respektive män och 2,12 ng/kg/dag för barn. 

 

För den höga exponeringsnivån (HE), där man äter sötvattenfisk 1 ggr/vecka, var 

exponeringen för normalkonsumenter 16,93 och 17,96 ng/kg/dag för kvinnor respektive 

män och 37,15 ng/kg/dag för barn. För storkonsumenter HE blev resultatet 27,2 

ng/kg/dag för kvinnor och 32,5 samt 69,1 ng/kg/dag för män respektive barn (Tabell 6). 
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Tabell 6 PFOS-exponering från konsumtion av abborre från 14 vattendrag i Stockholm hos normal- och 

storkonsumenter i den mest sannolika exponeringsnivån (MSE) samt i en hög exponeringsnivå (HE). Den 

mest sannolika exponeringsnivån är beräknad utifrån konsumtion av egenfångad sötvattenfisk 6 ggr/år. 

Den höga exponeringsnivån är beräknad utifrån konsumtion av sötvattenfisk 1 ggr/vecka. 

Konsument Konsumtionsfrekvens 
PFOS-exponering från konsumtion av 

sötvattenfisk (ng/kg/dag) 

MSE kvinna 18-80 år normalkonsument 6 ggr/år1 0,52 

MSE man 18-80 år normalkonsument 6 ggr/år1 0,55 

MSE Barn ca 7 år normalkonsument 6 ggr/år1 1,14 

MSE kvinna 18-80 år storkonsument 6 ggr/år1 0,83 

MSE man 18-80 år storlkonsument 6 ggr/år1 1,00 

MSE barn ca 7 år storkonsument 6 ggr/år1 2,12 

HE kvinna 18-80 år normalkonsument 1 gång/vecka2 16,93 

HE man 18-80 år normalkonsument 1 gång/vecka2 17,96 

HE barn ca 7 år normalkonsument 1 gång/vecka2 37,15 

HE kvinna 18-80 år storkonsument 1 gång/vecka2 27,2 

HE man 18-80 år storkonsument 1 gång/vecka2 32,5 

HE barn ca 7 år storkonsument 1 gång/vecka2 69,1 

1P74 (Amcoff m.fl., 2012, Helmfrid m.fl., 2008, Karlsson, 2016) 2P99 Amcoff m.fl., 2012, Helmfrid m.fl., 2008, Karlsson, 2016 

 

 
3.2.3 Total PFOS-exponering 

Den totala PFOS-exponeringen (PFOS-exponeringen i normalbefolkningen samt 

konsumtion av sötvattenfisk, Tabell 5 & 6) för normalkonsumenter inom den mest 

troliga exponeringsnivån (MSE) beräknades till 1,02 och 1,05 ng/kg/dag för kvinnor 

respektive män och 1,86 ng/kg/dag för barn. För storkonsumenter inom samma 

exponeringsnivå blev resultatet 2,57 och 2,74 ng/kg/dag för kvinnor respektive män och 

3,83 ng/kg/dag för barn. 

 

För normalkonsumenter inom hög exponeringsnivå (HE) beräknades den totala PFOS-

exponeringen till 18,67 respektive 19,70 ng/kg/dag för kvinnor och män medan barn 

fick en exponering på 38,86 ng/kg/dag. För storkonsumenter inom HE var motsvarande 

siffror 28,94 , 34,24 samt 70,81ng/kg/dag för kvinnor, män respektive barn (Tabell 7). 
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Tabell 7 Totalexponering av PFOS vid förtäring av abborre, inklusive PFOS-exponering hos 

normalbefolkningen, för normal- och storkonsumenter i mest sannolika exponeringsnivån (MSE) samt 

hög exponeringsnivå (HE). Tabellen visar även PFOS-exponeringen vid konsumtion av abborre, från de 

studerade vattensystemen, (Tabell 6) jämfört med den bakgrundsexponeringen som normalbefolkningen 

blir utsatt för (Tabell 5). 

Konsument 

Total PFOS-exponering (konsumtion av 

sötvattenfisk + bakgrundsexponering) 

(ng/kg/dag) 

PFOS-exponering från konsumtion av 

sötvattenfisk relativt bakgrundsexponering 

PFOS (%) 

MSE kvinna 18-80 år normalkonsument 1,02 104 

MSE man 18-80 år normalkonsument 1,05 110 

MSE Barn ca 7 år normalkonsument 1,86 158 

MSE kvinna 18-80 år storkonsument 2,57 194 

MSE man 18-80 år storlkonsument 2,74 232 

MSE barn ca 7 år storkonsument 3,83 372 

HE kvinna 18-80 år normalkonsument 18,7 1060 

HE man 18-80 år normalkonsument 19,7 1120 

HE barn ca 7 år normalkonsument 38,9 2650 

HE kvinna 18-80 år storkonsument 28,9 1560 

HE man 18-80 år storkonsument 34,2 1870 

HE barn ca 7 år storkonsument 70,8 4040 

 

 
3.2.4 Exponering av PFOS från fiskkonsumtion relativt bakgrundsexponering 

För vuxna normalkonsumenter inom MSE-kategorin var PFOS-exponeringen ungefär 

lika stor bakgrundsexponeringen som befolkningen normalt utsätts för och för barn 

inom samma kategori ca 1,5 gånger större (Figur 5). För storkonsumenter inom MSE 

var exponeringen för PFOS ungefär dubbelt så stor som bakgrundsexponeringen och för 

barn ca 4 gånger så stor (Tabell 7).  

 

För normalkonsumenterna inom HE är PFOS-exponeringen cirka 10 och 25 gånger så 

hög bakgrundsexponeringen för vuxna respektive barn (Figur 6) och hos HE 

storkonsumenter är motsvarande siffra 15 och 40 gånger så hög för vuxna och barn.  

 

För konsumenter inom HE-kategorin blir bakgrundsexponeringen mycket liten i 

förhållande till PFOS-exponeringen från fisk från de studerade vattendragen (Figur 6). 
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Figur 5 PFOS-bidrag av medelkonsumtion respektive storkonsumtion av sötvattenfisk, inom den mest 

sannolika exponeringsnivån (MSE), jämfört med den bakgrundsexponering av PFOS som 

normalbefolkningen utsätts för (övriga livsmedel samt dricksvatten). Personer som äter sötvattenfisk 6 

gånger om året får i sig ungefär två till fyra gånger så mycket PFOS som personer som inte äter 

sötvattenfisk från undersökta vattendrag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 PFOS-exponering vid hög exponeringsnivå (HE) av normal- och storkonsumtion av 

sötvattenfisk. Exponeringen vid normalkonsumtion, av sötvattenfisk från undersökta sjöar, är ca 10 

gånger så hög hos vuxna och 25 gånger så hög hos barn jämfört bakgrundsexponeringen hos 

normalbefolkningen. Vid storkonsumtion är motsvarande siffror 15 gånger för vuxna och 40 gånger för 

barn. 
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3.3 Toxikologisk bedömning 

För normalkonsumenter, i den mest sannolika exponeringsnivån (MSE), av 

sötvattenfisk utgör den totala PFOS-exponeringen (exponering via konsumtion av 

sötvattenfisk och exponering hos normalbefolkningen) en liten del av TDI-värdet för 

PFOS på 150 ng/kg/dag på knappt 1% för vuxna och drygt 1% för barn. För 

storkonsumenter inom MSE var motsvarande siffror drygt 1% hos vuxna och drygt 2% 

för barn. För normalkonsumenter inom hög exponeringsnivå (HE) så utgör 

totalexponeringen för PFOS knappt 15% av TDI hos vuxna och ca 25% hos barn. 

Motsvarande siffror för storkonsumenter inom HE var ca 20% av TDI för vuxna och 

knappt 50% hos barn. 
 

 

4 Diskussion 
 

4.1 PFAS i abborre 

De resultat som analyserats inom ramarna för detta arbete visar att PFOS var den 

dominerande föreningen, av de 11 olika analyserade PFAS (Figur 3&4), i både muskel 

och lever från de undersökta abborrproverna, vilket överensstämmer med resultat från 

andra studier (Berger m.fl., 2009, Norström m.fl., 2015). Även resultaten att PFOA låg 

under detektionsgräns i både muskel och lever överensstämde med tidigare studier 

(Berger m.fl., 2015, Schutze m.fl., 2010, Squadrone m.fl., 2014, Squadrone m.fl.,2015). 

 

PFAS-koncentrationerna i muskel skiljde sig kraftigt från de i levern med medelvärden 

på 15,71 respektive 232,25 ng/g, vilket innebär att PFAS-halterna i levern var ca 15 

gånger högre än i muskel. Det är sedan tidigare väl känt att blodrika organ, som 

exempelvis lever, innehåller betydligt högre halter PFAS än muskel (Norström 

m.fl.,2015, Ng & Hungerbühler, 2014). I en studie av Faxneld m.fl. (2014), som 

analyserat både muskel- och levervävnad från abborre så var halten i lever i genomsnitt 

ca 18 gånger högre än i muskel – alltså överensstämmande med de skillnader som 

noterats i detta examensarbete. 

 

De PFAS-koncentrationer som redovisas i denna artikel är så pass höga jämfört med 

bakgrundshalterna (1 och 10 ng/g i muskel respektive lever; se avsnitt 1.1.1) att det 

indikerar på en diffus PFAS-exponering (Linderoth m.fl., 2016). Det är dock betydligt 

lägre halter än för fisk som fångats i närheten av punktkällor såsom 

brandövningsområden. Där ligger PFAS-koncentrationen ofta över 60 ng/g (Norström 

m.fl., 2015, Linderoth m.fl., 2016). Flertalet vatten i denna studie är förvisso inte 

påverkade av kända, identifierade punktkällor (Filopovic m.fl., 2017). Men likväl så 

indikerar de stora variationer som ses i PFAS-koncentrationer (medelvärden) mellan 

olika lokaler, både i lever och muskel, att vattnens PFAS-belastning skiljer sig åt. Vore 

alla vatten opåverkade, eller nära på, så skulle medelvärdena från samtliga lokaler ligga 

någorlunda likvärdigt och med lägre uppmätta koncentrationer i genomsnitt i den fisk 

som levt här. Enligt Filopovic m.fl. (2017) är det t.ex. troligt att Drevviken, Magelungen 

och Årstaviken är förorenade av PFAS från punktkällor eller diffusa källor i närheten, 

och det stämmer också med resultaten i studien då dessa vattensystem hade högst 

PFAS-koncentrationer.  

 

Det finns få studier på PFAS-koncentrationer i abborre från vatten utan kända 

punktkällor, men de resultat som analyserats i denna studie stämmer relativt väl med 

resultaten från de fåtal studier som hittats. Berger m.fl. (2009) visade medelvärden av 
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PFAS på 15,73 ng/g i abborrmuskel från fisk fångad i Vättern, vilket överrensstämmer 

mycket väl med medelvärdet i abborrmuskel från denna studie (15,71 ng/g). Squadrone 

m.fl., (2014, 2015) undersökte PFOS-halt (endast PFOS analyserades i studien) i 

abborrmuskel från Maggiore och Varese, två sjöar i Italien utan kända punktkällor men i 

närheten av industrier, och fann PFOS-medelvärden på 22,2 respektive 9,6 ng/g. 

 

Dessa studier sammantaget kan indikera att abborre från vatten nära urban miljöer kan 

ha förhöjda PFAS- och PFOS-halter jämfört med bakgrundshalter, även utan kända 

punktkällor. Åkerblom m.fl. (2017) visade att abborre fiskad i 6 Svenska sjöar på 

landsbygden innehöll ett medelvärde på 0,99 ng/g (muskel, våtvikt), vilket är betydligt 

lägre. Detta styrker ytterligare tesen om att en urban miljö ger en större PFOS-

exponering på närliggande vattensystem än en rural miljö. Resultaten bör således ses 

som representativa för en urban miljö, men möjligen inte för Sverige i sin helhet. 

 

Samtliga prov var poolade prov, vilket innebär att det inte går att se PFAS-

koncentrationen i enstaka fiskar. En enskild fisk med mycket hög PFAS-koncentration 

skulle kunna stå för mestadelen av PFAS i det poolade provet. Det skulle kunna vara en 

fisk från ett förorenat vattensystem som simmat till den lokal där den fångades. Lika väl 

som att abborre från Östersjön, vars PFAS-halter generellt är mycket lägre än 

sötvattenfisk (Berger m.fl., 2007, Berger m.fl., 2009, Voigt m.fl., 2006), hade kunnat 

simma in och bidra till för låga medelkoncentrationer. Det är också troligt att att de 

fiskindivider, som ingick i de poolade proven, med högst PFOS-koncentration har haft 

högre halter än det angivna (som ju är ett medelvärde). 

 

 

4.2 PFOS-exponering via konsumtion av sötvattenfisk från 
Stockholmsområdet 

Denna studie visar att konsumtion av abborre, fångad i nämnda sjöar kring Stockholm, 

inte utgör någon hälsofara enligt dagens TDI-värde för PFOS på 150 ng/kg/dag så länge 

man inte äter denna fisk oftare än 6 gånger per år, vilket ytterst få individer gör. 

Konsumtionen av egenfångad fisk utslaget över ett år står då för mer mindre än 3% av 

TDI, även för barn och särskilda riskgrupper (människor som äter stora fiskportioner i 

förhållande till sin kroppsvikt). Samtidigt visar studien att konsumenter som skulle äta 

denna fisk en gång i veckan, motsvarande den konsumtionsfrekvens som endast någon 

enstaka procent av befolkningen har, inte har speciellt goda marginaler till TDI. För 

denna grupp slår konsumtionen av sötvattenfisk igenom stort vid jämförelse med de 

normala exponeringsnivåer som kan förväntas via konsumtion av dricksvatten i 

Stockholm och intag av andra livsmedel (även fisk från butik). Av de livsmedel som 

Livsmedelsverket undersökt PFOS-koncentrationerna i så är det framför allt 

kommersiell fisk som har den högsta PFOS-koncentrationen med ett medelvärde på 1,3 

ng/g. Därefter kommer ägg och kött vars medelvärden är 0,039 respektive 0,025 ng/g 

samt bakverk med ett medelvärde på 0,021 ng/g (Glynn m.fl., 2013).  

 

Även andra studier har konstaterat att normal konsumtion av sötvattenfisk inte utgör 

någon uppenbar hälsofara enligt dagens TDI. Berger m.fl. (2009), som analyserat 

PFAS-koncentrationer i muskel från insjöfisk för konsumtion, beskriver goda 

marginaler till TDI på 150 ng/kg/dag även för storkonsumenter. Men de påpekar ändå 

att fisk med högre koncentrationer PFOS, än de som förekom i deras studie, kan utgöra 

en hälsofara. Glynn m.fl. (2013) skriver att PFOS-koncentrationerna i de 

livsmedelsgrupper som Livsmedelsverket undersökt (kommersiell fisk, men inte 

dricksvatten) ligger tillräckligt lågt för att ge en humanexponering långt ifrån TDI-
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värdet på 150 ng/kg/dag, men att ”regelbunden konsumtion av starkt PFOS-förorenad 

insjöfisk ger dåliga eller inga marginaler till EFSA´s TDI”. Både Berger m.fl. (2009) 

och Glynn m.fl. (2013) lyfter således riskerna med högkonsumtion av insjöfisk i PFOS-

belastade områden. Hovgard m.fl., (2009), som analyserat PFOS i blodserum efter 

konsumtion av sötvattenfisk (PFOS-halt 36-93 ng/g i abborrmuskel), drar slutsatsen för 

att komma upp i, eller överskrida, nuvarande TDI krävs att man, som vuxen, äter en 

portion fisk om dagen med den aktuella PFOS-koncentrationen. 

 

Ifrån kraftigt förorenade sjöar kan dock PFOS-koncentrationerna i fisk vara mycket 

förhöjda, och i det sammanhanget är de halter som analyserats inom detta 

examensarbete inte extrema, med medelvärdet 13,6 ng/g och maxvärdet 51,0 ng/g 

(muskel, våtvikt). I exempelvis Halmsjön vid Arlanda så har medelhalter av PFOS på 

över 300 ng/g i fiskmuskel uppmätts (Norström m.fl., 2015). Konsumtion av fisk med 

så hög PFOS-halt leder till att TDI-niåverna uppnås eller överskrids för både normal- 

och storkonsumenter inom HE-gruppen. Redan tidigare har behovet av att informera 

allmänheten om risken med att äta fisk från kraftigt förorenade sjöar lyfts, vilket görs 

med bland annat skyltning vid sjöarna (Sveriges Radio, 2014). Våra resultat indikerar 

att detta behov kan föreligga även för människor med en hög konsumtion av 

sötvattenfisk rent generellt, åtminstone i urbana miljöer. 

 

Oss veterligen är detta den första studien som jämfört PFOS-exponering från 

sötvattenfisk med den bakgrundsexponering av PFOS som befolkningen normalt utsätts 

för genom andra livsmedel och dricksvatten. Normalkonsumtion (6 ggr/år) av 

sötvattenfisk, från undersökta vattensystem, innebär upp till 4 ggr högre PFOS-

exponering än bakgrundsexponeringen. För de få konsumenter som äter sötvattenfisk 

minst 1 ggr/vecka kan exponeringen bli ända upp till 40 gånger bakgrundsexponeringen 

(Tabell 8), vilket visar att konsumtion av sötvattenfisk utgör en stor potentiell PFOS-

källa för personer som konsumerar sötvattenfisk.  

 

Då detta arbete fokuserat på vattensystem från en storstadsregion så är det förstås 

möjligt att halterna i den analyserade fisken inte är representativ för att bedöma riskerna 

för den svenska befolkningen i sin helhet, som i hög grad bedriver sitt fiske i mer rurala 

delar av landet.  

 
4.2.1 Sänkta TDI-gränser 

Då EFSA troligtvis kommer att revidera TDI-gränsen för PFOS (2018) så finns risk att 

både normal- och storkonsumenter inom högexponeringsgruppen i denna studie hamnar 

i närheten av, eller över, de nya intagsgränserna. Enligt Anders Glynn på Sveriges 

Lantbruksuniversitet, SLU, så förväntas de nya TDI-värdena presenteras i slutet av maj 

2018 (Glynn, 2018). Om gränserna sänks indikerar det att EFSA tidigare underskattat 

riskerna och nu anser att det behövs bättre säkerhetsmarginaler. Redan idag har flera 

andra länder betydligt lägre satta TDI-gränser än de i Europa. Australien har exempelvis 

satt ett TDI för PFOS på 20 ng/kg/dag (FSANZ, 2016). Om så låga TDI-värden antas i 

Europa också behöver det göras en mycket större kartläggning av PFOS-halterna i 

svensk sötvattenfisk. 

 
4.2.2 Rovdjurspåverkan 

Denna studie visar att PFOS-halterna är betydligt högre i lever än muskel hos abborre. 

Fisklever är dock inget vanligt humanlivsmedel och har därför inte tagits med i 

beräkningarna. Däremot kan det utgöra ett problem för högre trofinivåer med 

exempelvis sjöfågel eller säl som äter hela fisken. Något som också diskuteras i RE-
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PATH-projectet där Norström m.fl. (2015) skriver att det inte går att utesluta sekundär 

förgiftning för rovdjur. Enligt Voigt m.fl. (2006) så var PFOS koncentrationerna i 

exempelvis olika typer av sälar och tumlare mycket högre, 10-50 ggr, än i torsk från 

motsvarande fångstlokal. Vidare redovisar Kemikalieinspektionen (2004) i sin 

riskutvärdering om PFOS att mycket höga halter av PFOS hittats i fisklevande rovdjur 

såsom mink och havsörn, med koncentrationer på uppåt 4000 ng/g. Om nu EFSA 

reviderar sina TDI, så kommer förhoppningsvis ännu fler studier göras inom området 

och ytterligare kartlägga både påverkan av miljön och mänsklig hälsa. 

 
4.2.3 Slutsats 

De resultat som givits i denna studie visar att det inte innebär någon hälsorisk (gällande 

PFOS-exponering) för människor att konsumera abborre 6 ggr/år, från de undersökta 

vattensystemen. 

 

Personer som äter abborre 1 gång/vecka eller mer från dessa vattensystem skulle 

däremot kunna ligga i riskzonen. Detta dels eftersom PFOS misstänks vara mer toxiskt 

än vad som tidigare trotts och dels eftersom halveringstiden är så pass lång att 

bioackumulationen av PFOS, efter en längre tids frekvent exponering, skulle kunna bli 

hög. 

 

 

 

 

 

Tillkännagivanden 

Analyserna som presenterats i detta examensarbete gjordes inom, och finansierades av, 

Stockholms stads miljögiftsövervakning. 
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Bilagor 

Bilaga A Molekylstrukturer analyserade PFAS 
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Vid ritningen av molekylstrukturer användes datorprogrammet MarvinSketch ver. 

15.10.26.0 och IVLs REPATH-projekt användes som källa (Norström m.fl., 2015).
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Bilaga B Tillverkning av PFAS 

Elektrokemisk fluorering 

Elektrokemisk fluorering (ECF) eller direktfluorering som det också kallas, är en metod 

för att framställa olika typer av PFAS (Buck m.fl., 2011). Metoden bygger på att en 

organisk molekyl, exempelvis oktansulfonylfluorid (OSF, C8H17SO2F), elektrolyseras i 

vätefluorid (se figur 7). Detta leder till att samtliga väteatomer ersätts med fluoratomer. 

Beroende på hur processen kontrolleras så erhålls en blandning av 70-80% linjära 

perfluorerade kedjor och 20-30% grenade kedjor. Denna typ av reaktion kan användas 

för att framställa perfluorooktansulfonylfluorid (POSF, C18F17SO2F), som i sin tur utgör 

råmaterial för en mängd olika PFAS genom reaktion med exempelvis karboxylsyror 

eller karboxylsyraamider. En liknande procedur används även för framställning av 

andra PFAS innehållandes 6, 8 eller 10 kol (Buck m.fl., 2011). De största tillverkarna av 

PFAS har slutat använda ECF för framställning av PFAS. Det är dock oklart i vilken 

utsträckning ECF används idag men det finns minst tre anläggningar inom EU som 

tillverkar PFAS med ECF (KEMI 2015). 

 

C8H17SO2F + HF → C18F17SO2F 

OSF + vätefluorid → POSF 
 

Figur 7  Vid elektrokemisk fluorering byts samtliga väten i kolkedjan ut mot fluor (Buck m.fl., 2011). 

 

 

Telomerisering 

Den vanligaste metoden för att framställa PFAS är idag fluortelomerisering (KEMI 

2015). Det är en process som sker i flera steg. Vanligen används pentafluoroetyljodid 

(PFEI, C2F5I) som utgångsmaterial och tetrafluoroetylen (TFE, CF2=CF2) som reagens. 

Då PFEI reagerar med TFE bildas telomerer av längre perfluorerade kolkedjor (i detta 

fall perfluoroalkyljodid, PFAI, ”telomer A") som sedan exempelvis får reagera vidare 

med etylen och bilda fluorotelomerjodid (FTI, ”telomer B”: se figur 8). Telomer A och 

B används sedan som intermediärer i tillverkningen av en stor mängd olika PFAS 

genom att använda telomererna som byggstenar och exempelvis koppla på 

karboxylsyra- eller amidgrupper. Vanligtvis används linjära molekyler och resultatet 

blir då uteslutande linjära perfluorerade alkylkedjor. Även om grenade PFAS, 

innehållande ett udda antal kol, kan tillverkas så är deras roll på marknaden oklar då 

majoriteten av PFAS som är kommersiellt tillgängliga är linjära (Buck m.fl., 2011). 

 

F(CF2)2I + CF2=CF2 → F(CF2)nI  

PFEI + TFE → PFAI (Telomer A) 

F(CF2)nI + CH2=CH2 → F(CF2)nCH2CH2I  

PFAI + etylen → FTI (Telomer B) 

 
Figur 8 Reaktionssteg vid telomerisering, vilket idag är den vanligaste tillverkningsmetoden för PFAS 

(Buck m.fl., 2011). Reagenserna är kursiverade och i reaktionsstegen bildas två telomerer (A & B) som 

utgör intermediärer vid tillverkningen av PFAS. 
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Bilaga C Analysresultat av PFAS i abborrmuskel ng/g.  
Ämne År Riddar- 

Fjärden 

Lilla 

Värtan 

Djurgårds- 

Brunnsviken 

Drev- 

viken 

Årsta- 

viken 

Magel- 

ungen 

Ulvsunda 

sjön 

Brunns- 

viken 

Lång- 

sjön 

Råcksta 

träsk 

Judarn Tre- 

kanten 

Görväln Fiskar- 

fjärden 

Perfluor-
oktansulfonat 

(PFOS) 

2015 - - 17,0 29,0 18,0 51,0 15,0 16,0 5,7 8,8 5,1 - - - 

2016 9,8 3,6 4,0 20,0 6,0 26,0 9,7 7,2 1,1 7,5 1,7 - 9,4 7,7 

2017 14,0 5,0 16,4 36,7 17,3 36,0 14,9 10,8 5,4 9,7 4,3 11,1 - - 

Perfluor- 

oktansyra  

(PFOA) 

2015 - - <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - - 

2016 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - <LOD <LOD 

2017 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - 

Perfluor- 

hexansyra  

(PFHxA) 

2015 - - 0,2 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - - 

2016 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - <LOD <LOD 

2017 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - 

Perfluor-

hexansulfonsyra 
(PFHxS) 

2015 - - <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - - 

2016 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - <LOD <LOD 

2017 <LOD <LOD 0,02 0,04 <LOD <LOD <LOD 0,02 <LOD <LOD <LOD <LOD - - 

Perfluor- 

heptansyra  

(PFHpA) 

2015 - - <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - - 

2016 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - <LOD <LOD 

2017 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - 

Perfluor- 
nonansyra  

(PFNA) 

2015 - - <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,13 - - - 

2016 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - <LOD <LOD 

2017 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - 

Perfluor- 

dekansyra  

(PFDA) 

2015 - - 1,1 1,0 0,6 1,7 0,5 1,0 0,5 1,0 0,4 - - - 

2016 0,49 0,25 0,3 0,7 0,2 1,1 0,5 0,6 0,2 1,2 0,2 - 0,4 0,3 

2017 0,48 0,16 1,0 1,4 0,6 0,9 0,4 0,5 0,3 2,0 0,2 1,6 - - 

Perfluor-

dekansulfonsyra 

(PFDS) 

2015 - - 0,6 0,5 0,4 0,62 0,22 0,14 0,17 1,0 0,13 - - - 

2016 0,1 0,03 0,09 0,7 0,1 0,62 0,25 0,26 0,026 1,5 <LOD - 0,05 0,04 

2017 0,1 0,05 0,2 1,1 0,3 0,42 0,17 0,23 0,093 1,6 <LOD 1,1 - - 

Perfluor- 

butansyra  
(PFBS) 

2015 - - <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - - 

2016 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - <LOD <LOD 

2017 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - 

Perfluorun-

dekansyra  
(PFUnDA) 

2015 - - 1,3 0,7 0,6 0,8 0,4 0,8 0,3 1,0 0,3 - - - 

2016 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,7 0,4 0,6 <LOD 1,1 <LOD - 0,3 0,4 

2017 0,4 0,2 0,9 1,1 0,7 0,4 0,4 0,7 0,08 1,7 0,09 0,9 - - 

Perfluoroktan-

sulfanamid  

(PFOSA) 

2015 - - <LOD 0,120 0,068 0,093 0,089 0,145 0,035 0,330 <LOD - - - 

2016 0,063 0,100 0,057 <LOD 0,12 <LOD 0,065 0,077 <LOD 0,430 <LOD - <LOD <LOD 

2017 0,059 0,088 0,048 0,046 0,078 <LOD 0,060 0,029 <LOD 0,558 <LOD <LOD - - 

PFAS 

Totalt 

2015 - - 20,3 31,5 19,8 54,5 16,4 18,3 6,9 12,2 6,2 - - - 

2016 11,3 4,7 5,2 22,3 7,8 28,9 11,4 9,1 1,9 12,2 2,5 - 10,6 9,0 

2017 15,4 5,9 19,0 40,6 19,3 38,0 16,4 12,6 6,2 15,9 5,0 15,1 - - 

Varav  

PFOS (%) 

2015 - - 83,6 92,1 90,8 93,7 91,6 87,4 82,4 72,0 81,7 - - - 

2016 87,1 76,4 76,4 89,7 83,6 90,1 85,2 78,8 59,0 61,4 69,4 - 89,0 86,0 

2017 90,9 85,8 86,4 90,5 89,7 94,6 91,3 85,6 87,1 61,0 87,7 73,6 - - 
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Bilaga D Analysresultat av PFAS i abborrlever ng/g.  
Ämne År Riddar- 

Fjärden 

Lilla 

Värtan 

Djurgårds- 

Brunnsviken 

Drev- 

viken 

Årsta- 

viken 

Magel- 

ungen 

Ulvsunda 

sjön 

Brunns- 

viken 

Lång- 

sjön 

Råcksta 

träsk 

Judarn Tre- 

kanten 

Görväln Fiskar- 

fjärden 

Perfluor-
oktansulfonat 

(PFOS) 

2015 - - 200 520 210 750 210 140 96 99 66 - - - 

2016 170 59,0 59 320 130 400 130 120 30 150 48 - 150 130 

2017 200 92,8 213 587 192 579 306 177 109 132 91,4 235 - - 

Perfluor- 

oktansyra  

(PFOA) 

2015 - - <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - - 

2016 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - <LOD <LOD 

2017 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - 

Perfluor- 

hexansyra  

(PFHxA) 

2015 - - <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - - 

2016 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - <LOD <LOD 

2017 <LOD 0,15 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - 

Perfluor-

hexansulfonsyra 
(PFHxS) 

2015 - - 0,29 0,55 0,15 0,53 0,19 0,11 <LOD 0,24 0,13 - - - 

2016 <LOD 0,057 0,12 0,088 0,085 0,32 0,0,52 0,19 <LOD 0,2 0,13 - 0,045 0,12 

2017 0,424 0,598 0,47 0,609 0,265 0,427 0,207 0,378 0,695 0,261 0,408 0,408 - - 

Perfluor- 

heptansyra  

(PFHpA) 

2015 - - <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - - 

2016 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - <LOD <LOD 

2017 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - 

Perfluor- 
nonansyra  

(PFNA) 

2015 - - 0,32 0,45 0,24 0,460 0,410 0,400 0,370 0,240 1,230 - - - 

2016 0,500 0,27 0,31 0,24 0,51 0,500 0,480 0,570 0,130 0,680 0,250 - 0,67 0,84 

2017 0,441 0,588 0,572 0,546 0,42 0,347 0,347 0,629 0,281 0,445 0,533 0,581 - - 

Perfluor- 

dekansyra  

(PFDA) 

2015 - - 10,000 12,000 6,600 22,000 6,500 4,700 7,600 9,700 4,200 - - - 

2016 5,500 2,800 3,400 8,500 4,500 11,000 6,100 9,300 2,400 26,000 2,200 - 4,200 4,700 

2017 7,278 4,857 9,725 19,587 7,518 12,783 9,451 8,377 6,797 20,437 4,334 26,280 - - 

Perfluor-

dekansulfonsyra 

(PFDS) 

2015 - - 2,80 9,00 3,80 11,00 3,90 1,70 2,20 13,00 0,41 - - - 

2016 1,60 0,86 1,00 7,00 1,90 6,50 3,90 2,60 0,81 22,00 <LOD - 0,89 1,30 

2017 2,08 1,42 3,72 14,80 2,85 7,17 4,55 2,61 1,98 18,40 0,41 18,90 - - 

Perfluor- 

butansyra  
(PFBS) 

2015 - - <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,42 - - - 

2016 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - <LOD <LOD 

2017 <LOD <LOD <LOD 1,700 <LOD 3,200 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD - - 

Perfluorun-

dekansyra  
(PFUnDA) 

2015 - - 11,000 7,700 7,900 9,900 6,200 3,600 4,300 9,600 2,300 - - - 

2016 5,400 3,000 3,200 6,400 5,000 6,200 5,600 10,800 1,500 23,000 1,700 - 3,600 3,700 

2017 5,617 4,228 8,907 13,677 8,324 6,378 9,544 9,383 2,893 16,408 2,813 14,762 - - 

Perfluoroktan-

sulfanamid  

(PFOSA) 

2015 - - 0,180 0,490 0,340 0,600 0,800 0,410 0,250 3,300 0,094 - - - 

2016 0,220 0,360 0,380 0,250 0,990 0,170 0,440 0,380 0,070 4,800 0,060 - 0,130 0,270 

2017 0,216 0,378 0,248 0,288 0,299 0,257 0,245 0,215 0,242 4,512 <LOD 0,421 - - 

PFAS 

Totalt 

2015 - - 224,7 550,3 229,2 794,6 228,2 151,1 122,2 135,2 74,9 - - - 

2016 183,6 66,7 67,7 342,8 143,3 425,0 147,4 144,2 35,2 227,0 52,9 - 159,9 141,3 

2017 216,3 105,2 236,9 638,5 212,0 610,1 330,6 198,9 6,2 192,7 100,3 296,6 - - 

Varav  

PFOS (%) 

2015 - - 89,0 94,5 91,6 94,9 92,0 92,7 86,6 73,2 88,1 - - - 

2016 92,6 88,5 87,1 93,3 90,7 94,1 88,2 83,2 85,1 66,1 90,7 - 93,8 92,0 

2017 92,5 88,2 89,9 91,9 90,6 94,6 92,6 89,0 89,2 68,5 91,1 79,2 - - 
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Bilaga E Val av beräkningsparametrar 

 

Medel- och undervikter 

Enligt Statistiska Central Byrån (SCB) så var medelvikten i Sverige 2016-2017 84,4 kg 

för män (16-84 år) och 68 kg för kvinnor (16-84 år) (SCB, 2018). Filipsson m.fl. skriver 

att medelvikten för pojkar (6,6 år) är 25,5 kg respektive 25,1kg för flickor (6,6 år) 

(2008).  

 

För undervikter skriver Filipsson m.fl. att P5 för män (24-77 år) är 67,2 kg och för 

kvinnor (24-76 år) 53,6 kg. För barn är motsvarande 20,0 kg för pojkar (6,6 år) och 19,2 

kg för flickor (6,6 år) (2008). Då barns medelvikter och undervikter inte skiljer sig 

nämnvärt mellan könen kan ett medelvärde av medelvikt respektive undervikt användas 

vilket då blir 25,3 kg i medelvikt och 19,6 kg i undervikt. 

 

Portionsstorlekar 

De portionsstorlekar som vanligen förekommer i studier är 125-150g stora (Glynn m.fl., 

2013, Berger m.fl., 2009, Hovgard m.fl., 2009). I dessa studier har inte portionsstorlekar 

undersökts utan det rör sig om antagna storlekar baserade på rekommendationer från 

livsmedelsverk eller motsvarande. Det finns dock undersökningar som visar att 

medelportionen fisk som konsumeras är större och beroende på vilken typ av fisk. Ett 

examensarbete som analyserat just fiskportioner redovisar medelvärden på 208 gram för 

män som konsumerar vit stekt fisk respektive 158 gram för kvinnor  (Amcoff E 2014). I 

studien som är baserad på Riksmatenundersökningarna skriver Amcoff att ”en stor 

portion” (P75) var 300 gram för män och 200 gram för kvinnor (2014).  

Portionsstorlekar för barn saknas i studien men enligt Nordiska 

Näringsrekommendationerna (NNR) så ligger energibehovet för barn (6-9 år) på 1650 

kcal och utgör ca 62% av energibehovet för män på ”basnivå” (19-60 år) (2012). Därför 

antas att portionsstorleken för barns normal- och storportion utgör 62% av männens 

respektive portion. Med detta tankesätt blir barns normalportioner 129 gram och 

storportionerna 186 gram. Ökningen mellan barns normalportion och storportion 

motsvarar ungefär samma procentuella ökning som för vuxna och bedöms som rimlig. 

 

Dricksvatten 

Den mängd dricksvatten som konsumeras baseras på EFSAS referensvärden (2010), 

förutom för högkonsumtion hos barn då det saknas data. Istället har det antagits att 

högkonsumtion hos barn motsvarar vuxnas procentuella ökning från medel- till 

högkonsument vilket är 160%. Därför har motsvarande ökning gjorts för barns 

vattenkonsumtion. 

Stockholm Vatten anger att PFOS-halten i deras vatten 2015-2017 ligger mellan 1,93-

2,90 ng/liter och ett medel på 2,42 ng/liter (Lindhe S, 2018). Eftersom halterna inte 

varierar nämnvärt används medelvärdet. 
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Figur 9 Karta över de vattensystem där abborre fiskades och analyserades. 1. Riddarfjärden 2. Lilla värtan 3. Djurgårdsbrunnsviken 4. Drevviken 5. Årstaviken 6. Magelungen  

7. Ulvsundasjön 8. Brunnsviken 9. Långsjön 10. Råcksta träsk 11. Judarn 12. Görväln 13. Fiskarfjärden 14. Trekanten 
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