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Sammanfattning 
Sedan 1950-talet har per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS, producerats och används 

i en rad olika produkter, vilket har resulterat i utsläpp till miljön. Ämnena har sedan spridit sig 

och hittats i vatten, djur och människor. Perfluoralkyl-karboxylsyror, PFCA, och 

perfluoralkyl-sulfonsyror, PFSA, är två klasser av konstgjorda perfluorerade alkylsyror, 

PFAA, som har väckt särskilt intresse på grund av deras persistens i miljön och dess förmåga 

ackumulera i organiskt material och i biota. Vid djurförsök har PFCA och PFSA visat sig ge 

toxikologiska effekter och de har även visat sig kunna ge effekter som låg födelsevikt hos 

spädbarn. Intag av PFAS-förorenad mat, vatten, och damm har visat sig vara de vanligaste 

exponeringskällorna till PFAS för människor. Den huvudsakliga exponeringen har ansetts ske 

via PFAS-kontaminerade livsmedel. I fisk och skaldjur, samt kött och köttprodukter, har 

oftast PFAS förekommit. 

 

Syftet med denna studie var att genom en litteraturstudie undersöka förekomsten av PFAS i 

livsmedel, samt att utvärdera om halterna av PFAS i livsmedel utgjorde en risk för 

människors hälsa. Undersökningen ämnade besvara i vilka livsmedel PFAS kunde 

förekomma och vilka enskilda PFAS som vanligen detekterades i mat. Dessutom avsåg 

undersökningen ge svar på huruvida de uppmätta nivåerna av PFAS i livsmedel medförde en 

risk för människors hälsa eller inte. I uppsatsen undersöktes 11 olika vetenskapliga artiklar 

genom en semi-systematisk litteraturgenomgång. Genom sökningar i Örebro universitets 

bibliografiska databas, Biosis Previews, valdes artiklar ut med hjälp av ett antal olika sökord.  

 

Resultaten från denna undersökning visade att fisk och skaldjur, följt av kött och 

köttprodukter, var de mest PFAS-förorenade livsmedelsgrupperna. Det ämne som oftast 

uppträdde i både animalier och vegetabilier, var PFOS, följt av PFOA. I fisk och skaldjur, 

verkade långkedjiga PFAA och framförallt långkedjiga PFCA, vara vanligast. I kött och 

köttprodukter förekom oftast långkedjiga PFAA. I vegetabiliska livsmedel, tyckdes 

kortkedjiga PFCA, vara dominerande. Resultaten från de exponeringsbedömningar som ett 

flertal studier genomförde, visade att det uppskattade dagliga intaget av PFOS och PFOA, var 

lägre än TDI för PFOS och PFOA, som har föreslagits av EFSA (2008). Därför ansågs inte 

intag av den förorenade maten, utgöra någon direkt hälsorisk för människor.  

 



 3 

För ytterligare förståelse för fördelningen av olika PFAS i vissa livsmedelsgrupper och deras 

potential till bioackumulering och biomagnifiering i näringskedjan, behövs fler 

undersökningar som möjligen kan förklara detta. Dessutom bör kommande studier omfattas 

av ett större antal olika livsmedelstyper. I framtida studier kan det även vara viktigt att 

inkludera flera olika PFAS samt deras prekursorer, vid analys av livsmedel och vid 

exponeringsbedömningar. Samt inkludera ersättningsföreningar till PFOS och PFOA, som till 

exempel F53B och ADONA, i kommande undersökningar. Dessutom bör hälsobaserade 

riktvärden för flera skilda PFAS utvecklas och vidare utredningar borde genomföras 

beträffande deras toxikologiska effekter på människor. Dessa föreslagna satsningar borde öka 

kunskapen om flera PFAS, deras prekursorer och alternativ. Samt ge ytterligare förståelse för 

deras spridning i livsmedel och resultera i mer rättvisande bedömningar av exponering för 

PFAS via kosten.
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Introduktion 
Sedan 1950-talet har per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS, använts frekvent i olika 

produkter, vilket har orsakat utsläpp till miljön (Lindström, Strynar & Libelo, 2011). Över 

hela världen har PFAS hittats i vatten, fisk, fåglar, däggdjur och människor (Taniyasu et al., 

2003; Kannan et al., 2004; Martin et al., 2004). Perfluoralkyl-karboxylsyror, PFCA, och 

perfluoralkyl-sulfonsyror, PFSA, är två klasser av perfluorerade alkylsyror, PFAA. Dessa har 

väckt extra stort intresse på grund av deras persistens i miljön (Lemal, 2004; Buck et al, 

2011). Långkedjiga PFCA och PFSA har fått särskild uppmärksamhet då de visat sig ha större 

förmåga till bioackumulering än de kortkedjiga föreningarna (Conder et al., 2008; Martin et 

al., 2003a, 2003b). Vid djurförsök har PFCA och PFSA visat sig ge toxikologiska effekter 

(Lau et al., 2007). Dessutom har exponering för perfluoroktansulfonat, PFOS, och 

perfluoroktansyra, PFOA, visat sig kunna ge effekter som låg födelsevikt hos nyfödda 

(Apelberg et al., 2007). I en prospektiv studie på barn från Färöarna, associerades hög 

exponering för PFAA med minskat humoralt immunförsvar, vid vaccinationer på barn 

(Grandjean et al., 2012). Intag av PFAS-förorenad mat, vatten, och damm är de vanligaste 

exponeringskällorna för PFAS för människor (Ericson et al., 2008; Vestergren & Cousins, 

2009). Dock anses den huvudsakliga exponeringen ske via PFAS-förorenade livsmedel 

(Fromme et al., 2009). European Food Safety Authority, EFSA, publicerade år 2012 en 

undersökning där syftet var att utvärdera föroreningsnivåerna av enskilda PFAS i livsmedel 

med hjälp av insamlad data (EFSA, 2012). Resultaten från den studien visade att PFAS oftare 

detekterades i fisk och skaldjur samt i kött och köttprodukter. Det konstaterades även att de 

hälsobaserade riktvärdena gällande PFOS och PFOA (EFSA, 2008), inte överskreds vid 

exponering via kosten. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom en litteraturstudie undersöka förekomsten av PFAS i 

livsmedel, samt att utvärdera om halterna av PFAS i livsmedel utgör en risk för människors 

hälsa. 

 

Frågeställningar som undersökningen ämnar besvara är: 

• I vilka livsmedel kan PFAS förekomma?  

• Vilka enskilda PFAS är vanligast i livsmedel?  

• Utgör de uppmätta nivåerna av PFAS i livsmedel en risk för människors hälsa? 
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Avgränsningar  
I denna studie kommer enbart fokus vara att genom en litteraturstudie, undersöka exponering 

av PFAS via förorenade livsmedel. Studien ämnar inte besvara i vilken grad andra 

exponeringskällor bidrar till intag av PFAS, hos människor. 

Bakgrund  

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser 
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser är ämnen som innehåller en eller flera perfluoroalkyl-

delar (OECD, 2013). Gemensamt för samtliga PFAS är att deras fluoratomer är bundna till 

kolatomer (Naturvårdsverket, 2016b). Dessa kolatomer som är bundna till varandra, bildar en 

kolkedja som antingen är helt eller delvis fluorerad. Om ett ämne är perflourerat innebär det 

att dess kolkedja är helt fluorerad. Ett ämne vars kolkedja är delvis fluorerad kallas för 

polyfluorerad, menar Naturvårdsverket (2016b).  

 

Enligt Buck et al. (2011), är PFAS uppdelade i två undergrupper, icke-polymerer och 

polymerer. Icke-polymererna är helt eller delvis fluorerade kolkjedjor bundna till en 

funktionell grupp (OECD, 2013). Till ickepolymererna hör perfluoralkyl-karboxylsyror, 

PFCA och perfluoralkyl-sulfonsyror, PFSA (Kemikalieinspektionen, 2015). 

Perfluoroktansyra, PFOA, tillhör ämnesgruppen PFCA, medan perfluoroktansulfonat, PFOS, 

är en PFSA. Till polymerer hör fluorpolymerer som är polymerer med ryggrad som till 

exempel polytetrafluoretylen, PTFE. Enligt Kemikalieinspektionen (2015) hör fluorerade 

polymerer också till gruppen polymerer och de är polymerer med fluorerade sidokedjor som 

kan brytas ned till PFCA. Till PFAS hör även föreningar som kan brytas ned till och bilda 

perfluorerade alkylsyror, PFAA och dessa kallas för prekursorer. Exempel på några 

prekursorer som kan biotransformeras till PFOS, är perfluoroktansulfonamid, FOSA och 

perfluoroktansulfonamidacetatsyra, FOSAA (Benskin et al., 2009; D´Eon & Mabury, 2011; 

Peng et al., 2014; Xu et al., 2004). Det finns även fluorerade föreningar som kan brytas ned 

till PFCA och exempel på dessa är polyfluoralkyl-esterfosfater, PAPs (D´Eon & Mabury, 

2011).  
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Egenskaper och toxicitet 
Den starka kol-fluorbindningen i PFAS gör dem motståndskraftiga mot värme och mot 

kemiskt angrepp (Giesy & Kannan, 2001). Detta medför även att många av ämnena är 

resistenta mot fotolys, hydrolys, biologisk nedbrytning och metabolism. Över hela världen har 

PFAS fått stor uppmärksamhet den senaste tiden på grund av deras persistens, förmåga att 

bioackumuleras och deras eventuella negativa effekter på levande organismer (Martin et al., 

2003b; Giesy & Kannan, 2001). Vid exponeringsstudier på djur har PFAS visat sig kunna ge 

toxiska effekter på immunsystem, hormonsystem, utveckling och på levern (Lau et al., 2007; 

Peters & Gonzales, 2011). En epidemiologisk studie visade att förhöjd exponering för PFAS 

associerades med minskad förmåga att bilda antikroppar vid rutin-vaccinationer av barn 

mellan fem till sju år (Grandjean et al., 2012).  

 

Eftersom ämnena är vatten- och fettavvisande, ansamlas de inte i fettvävnad, istället binder de 

till serumproteiner och ackumuleras i proteinrika vävnader och i blodet hos levande 

organismer (Jones et al., 2003; Holmström & Berger, 2008). Vid studier på regnbågsforell har 

PFAS visat sig ackumuleras främst i blod, njurar, lever och i gallblåsan (Martin et al., 2003b; 

Goeritz et al., 2013). 

Användningsområden 
Ämnenas användningsområde har varit stort sedan deras produktion startade, både vad gäller 

inom industrin och i hushåll (Kemikalieinspektionen, 2015). Detta på grund av deras förmåga 

att bilda smuts-, vatten- och fettavisande ytor (Kemikalieinspektionen, 2016). De 

högfluorerade ämnena har ofta använts till impregnering av textilier och läder. I 

heltäckningsmattor, möbler, markiser, tält, skor och kläder, har fluortelomerer använts som 

vatten- och smutsavvisande yta på textilen. Fosfatestrar som är en typ av fluortelomerderivat 

och fluortelmerdispersion, som är polymerer med telomersvansar, kan finnas i det 

impregneringsmedel som livsmedelsförpackningar är behandlade med, menar 

Kemikalieinspektionen (2016). Högfluorerade ämnen kan även förekomma i 

rengöringsmedel, färg, lack och skidvalla. I kokkärl med non-stickbeläggning, finns PFAS i 

form av polytetrafluoretylen, PTFE, som är en fluorpolymer. Ofta används PFOA som 

hjälpkemikalie vid tillverkning av PTFE. Enligt Kemikalieinspektionen (2016), finns de 

högfluorerade ämnena även i klass B-skum som används för att bekämpa brand i vätska. 

Persistensen, som beror på den starka kol-fluorbindningen hos PFOS och dess besläktade 

ämnen, gör dem lämpliga i applikationer som kommer i kontakt med höga temperaturer, 
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starka syror och baser (EFSA, 2008). Historiskt sett har PFOS använts i mattor för att 

motverka smuts och fläckar, i kläder för att göra dem vattenavvisande, i papper och 

förpackningar för att göra dem fettavvisande och de har använts i hydraulolja och 

brandsläckningsskum (Miralles-Marco & Harrad, 2015). I kommersiella produkter har PFOS-

prekursorer som perfluorooktansulfonamidetanoler, FOSEs eller FOSAs, använts. 

Polyfluoralkyl-esterfosfater, PAPs, är fluorerade föreningar som kan brytas ned till PFCA 

(D´Eon & Mabury, 2011). Dessa har också använts i olika kommersiella produkter som till 

exempel i livsmedelsförpackningar.  

Spridning  
Spridning av PFAS till miljön kan ske genom utsläpp av avfall från tillverkning av ämnet och 

genom produktion av kemiska produkter och varor som innehåller PFAS (Naturvårdsverket, 

2016b). Det kan även ske genom användning av kemiska produkter och varor som innehåller 

PFAS och via industriella processer där ämnena används, samt från hela avfallsledet (ibid.). 

Dessutom har de förmåga att transporteras långa vägar genom atmosfärisk nedbrytning av 

flyktiga prekursorföreningar och via havströmmar (Yamashita et al., 2005; Shoeib, Harner & 

Vlahos, 2006; Jahnke et al., 2007). Ämnenas goda spridningsförmåga beror på deras stabila 

egenskaper och deras långa livslängd (Naturvårdsverket, 2016a). I miljön har PFAS påträffats 

i vatten (Ahrens et al., 2010; Yamashita et al., 2005), luft (Butt et al., 2010), sediment (Ahrens 

et al., 2009a, 2009b, 2009c; Zushi et al., 2010) och i levande organismer (Houde et al., 2006). 

Från miljön sprids vanligen de högfluorerade ämnena via mark, yt- och grundvatten, till 

jorden och sedan till djur och människor, menar Naturvårdsverket (2016b). Föroreningen av 

jorden kan ske genom spridning av PFAS-förorenat vatten från deponier, reningsverk, 

brandövningsplatser, industrier, kommersiella och militära flygfält, genom markanvändning, 

atmosfäriskt nedfall, nederbörd och snöfall (Benskin et al., 2012; Kwok et al., 2010; Perkola 

& Sainio, 2013; Banzhaf et al., 2016).  

Exponering samt förekomst i livsmedel 
Människors exponering för PFAS kan ske via inandning av flyktiga PFAS, intag av PFAS-

förorenat hushållsdamm, dricksvatten och mat (Trudel et al., 2008; Vestergren et al., 2008; 

Washburn et al., 2005). Förutom direkt exponering för PFAS kan exponering således även ske 

indirekt genom metabolism av dess prekursorer (Benskin et al 2009; D`Eon and Mabury, 

2011; Peng et al 2014; Xu et al., 2004). Efter att PFAS har intagits av människan, kan många 

av dem metaboliseras till PFCA eller PFSA (D´Eon & Mabury 2011; Martin et al., 2010). 

Livsmedel förorenade med PFAS har undersökts (FSA, 2009; Tittlemier, Pepper & Edwards, 
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2006; Fromme et al., 2007) och människor utsätts främst för PFAS genom kosten (Fromme et 

al., 2009), särskilt i form av PFOS och PFOA (Egeghy & Lorber, 2011; Fromme et al., 2009; 

Lorber & Egeghy 2011; Trudel et al., 2008; Vestergren & Cousins, 2009; Vestergren et al., 

2008). Dock råder det vissa osäkerheter kring detta på grund av bristen på tillförlitliga 

koncentrationsmängder av PFOS och PFOA i livsmedel (Vestergren et al., 2008, Vestergren 

et al., 2012a). Ofta har mätningar av PFOS och PFOA rapporterats ligga under 

detektionsgränsen i de flesta livsmedel som undersökts (Clarke et al., 2010; Domingo, 2012a; 

Jogsten et al., 2009; Ericson et al., 2008; Fromme et al., 2007; Schecter et al., 2010; Tittlemier 

et al., 2007). Den senaste tiden har dock känsligare analysmetoder blivit tillgängliga 

(Ballesteros-Gòmez, Rubio & van Leeuwen, 2010; Lacina et al., 2011; Vestergren et al., 

2012a), men studier som visar förekomsten av höga halter av PFCA och PFSA i mat är 

fortsatt begränsade (Haug et al., 2010; Noorlander et al., 2011).  

 

I undersökningen som EFSA publicerade 2012, visade det sig att PFAS främst förekom i fisk 

och skaldjur, i kött och köttprodukter, men desto mindre i frukt och grönsaker (EFSA, 2012). 

Fisk, skaldjur, frukt och kött var de livsmedelsgrupper som mestadels bidrog till intaget av 

PFOS och PFOA via kosten. Studien visade även att de högsta halterna av enskilda PFAS 

återfanns i ätbara slaktbiprodukter och då särskilt i lever. I flera länder har en 

koncentrationsminskning av PFOS och PFOA i mänskliga serumprover observerats (Calafat 

et al., 2007; Glynn et al., 2012; Haug, Thomsen & Becher, 2009; Olsen et al., 2008). Denna 

minskning tyder på en minskad exponering för PFOS och PFOA för människor. Dock 

förekommer fortfarande exponering för andra PFCA och PFSA (Glynn et al., 2012; Haug et 

al., 2009; Olsen et al 2008). Serumkoncentrationerna av PFOS har till exempel visat sig 

minska snabbare än PFOA (D´Eon & Mabury 2011; Olsen et al., 2007) och bland USA:s 

befolkning är serumkoncentrationerna av PFOA relativt oförändrade sedan 2003 (Kato et al., 

2011). Samtidigt har koncentrationerna av perfluordekansyra, PFDA och perfluornonansyra, 

PFNA i mänskligt serum, ökat sedan 2000-talet (Glynn et al., 2012; Haug et al., 2009).  

Regleringar och gränsvärden 
Sverige nominerade år 2005 PFOS, och ämnen som kan brytas ned till PFOS, för global 

utfasning genom listning i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, 

POPs (Kemikalieinspektionen, 2015). Med vissa undantag beslutade Europeiska unionen, EU, 

år 2008 att förbjuda användningen av PFOS och dess prekursorer (Livsmedelsverket, 2016). 

Ämnet och dess prekursorer lades år 2009 till i bilaga B i Stockholmskonventionens lista över 
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POPs (UNEP, 2009), vilket resulterade i en global begränsning av produktion och användning 

av ämnena (Paul, Jones & Sweetman, 2009). I EU har regleringen av PFOS i 

Stockholmskonventionen, införts genom POPs-förordningen (Kemikalieinspektionen, 2015). 

I Förenta Nationernas, FN:s, luftvårdskonvention ingår också PFOS (Naturvårdsverket, 

2016a). Under 2013 identifierade REACH i enighet med EU, PFOA och dess salter som 

ämnen med särskilt farliga egenskaper (Europeiska kemikaliemyndigheten, 2014). Därefter 

har Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, föreslagit en begränsning av PFOA och dess 

salter. Dessutom har EU under 2015 nominerat PFOA för global utfasning genom listning i 

Stockholmskonventionen, under bilaga A (Europeiska kommissionen, 2015).  

 

European Food Safety Authority, EFSA, har framtagit ett tolerabelt dagligt intag, TDI, för 

PFOS samt PFOA (EFSA, 2008). Det tolerabla dagliga intaget är 150 och 1500 ng/kg/dag, för 

PFOS, respektive PFOA. Det tolerabla dagliga intaget för PFOS härleddes från en subkronisk 

studie (Seacat et al., 2002) på Cynomolgus-apor. Från den studien identifierades den lägsta 

no-observed-adverse-effect level, NOAEL, som var 0,03 mg/kg/dag. Vid den nästa högre 

dosen på 0,15 mg/kg kroppsvikt/dag, kunde förändringar av lipider och sköldkörtelhormoner 

skönjas. Eftersom de iakttagna biokemiska förändringarna på den dosnivån, ansågs vara 

relaterade till behandlingen, tycktes 0,03 mg/kg kroppsvikt/dag vara ett lämpligt NOAEL. Ett 

TDI för PFOS på 150 ng/kg kroppsvikt/dag fastställdes genom tillämpning av en 

osäkerhetsfaktor på 200, till NOAEL 0,03 mg/kg kroppsvikt/dag. För skillnader inom art 

användes en osäkerhetsfaktor 100 och en osäkerhetsfaktor 2 för osäkerheter gällande PFOS 

kinetik. Från en subkronisk studie (Perkins et al., 2004) på hanråttor urskildes den lägsta 

NOAEL på 0,06 mg/kg kroppsvikt/dag. Vid den nästa högre dosen på 0,64 mg/kg 

kroppsvikt/dag, kunde förstorade leverceller, hepatocellulär hypertrofi, samt förhöjd levervikt, 

skönjas. För härledning av TDI, ansågs det lägsta benchmark dose level, BMDL10 på 

0,3mg/kg kroppsvikt per dag, vara lämpligt. Utifrån detta bestämdes ett TDI för PFOA på 

1500 ng/kg kroppsvikt per dag genom tillämpning av en total osäkerhetsfaktor på 200 till den 

lägsta BMDL10 på 0,3 mg/kg kroppsvikt/dag. Dessutom användes en osäkerhetsfaktor 100 

för skillnader inom art och en osäkerhetsfaktor 2 för osäkerheter kring PFOA:s kinetik 

(EFSA, 2008).  
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Metod och material  
Metoden som användes i uppsatsen var en semi-systematisk litteraturgenomgång (Bryman, 

2011). Litteraturgenomgången användes för att presentera en övergripande bild av uppsatsens 

huvudområde, genom bearbetning av tidigare känd forskning (ibid.). 

Vetenskaplig insamling 
I litteraturgenomgången användes Örebro universitets bibliografiska databas BIOSIS 

Previews för att finna vetenskapliga artiklar, samt för att söka inom ämnesområdet 

miljövetenskap. För begränsning av urvalet valdes artiklar som var vetenskapligt granskade, 

tillgängliga i fulltext och publicerade mellan 2012 till 2016. Dessutom valdes artiklar som 

ansågs relevanta utifrån uppsatsens syfte. Vid sökningen efter vetenskapligt material 

användes ett flertal olika sökord. Dessa presenteras i en sökmatris (bilaga 1) där både enskilda 

sökord samt kombinationer förekommer. Syftet med sökmatrisen var att göra det möjligt för 

andra att genomföra en likadan sökning som i denna studie.  

Urval 
När sökning i Biosis Previews genomfördes med förvald filtrering och utvalda sökord, valdes 

ett flertal artiklar ut vars titlar ansågs lämpliga utifrån studiens syfte. Förutom det 

vetenskapliga material som valdes ut efter sökningar med specifika sökord, togs artiklar ut 

som dök upp som förslag vid sökningen. I de artiklar vars titlar upplevdes intressanta, lästes 

sammanfattningen igenom. Verkade sammanfattningen av artikeln vara passande, valdes den 

ut för senare gallring.  

Dataanalys 
Under den senare gallringen av artiklar valdes 17 artiklar ut som ansågs lämpliga för att 

uppfylla uppsatsens syfte. Artiklarna lästes igenom i sin helhet och sedan valdes 11 studier ut. 

Efter att artiklarna lästes igenom valdes de delar ut från undersökningarna som ansågs mest 

relevanta utifrån denna uppsats syfte. En sammanfattning av de viktigaste delarna i artiklarna 

presenteras i resultatdelen. De utvalda studiernas syfte, metod, resultat, diskussion och 

slutsats, har presenterats i en artikelmatris (bilaga 2). 
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Resultat och diskussion 
Nedan presenteras det innehåll ur de vetenskapliga artiklarna som anses väsentliga utifrån 

uppsatsens syfte. Dessutom förs en diskussion gällande resultaten från de undersökta 

studierna. 

I vilka livsmedel kan PFAS förekomma?  
I de flesta av denna uppsats undersökta studier har ett flertal olika livsmedeltyper analyserats 

för förekomsten av PFAS. Detekterbara nivåer av dessa ämnen har påträffats i livsmedels som 

fisk, skaldjur, kött, mejeriprodukter, grönsaker, frukt, spannmål, baljväxter, ägg, oljor, 

matfett, konserverade produkter, socker, honung, salt, bakverk, läsk och andra drycker. Vilka 

livsmedelsgrupper som visade sig vara mest kontaminerade av PFAS, skiljde sig något åt 

mellan de olika undersökningarna som denna uppsats omfattas av. En av de studier där många 

olika livsmedelsgrupper analyserades, var den svenska undersökningen, vars syfte var att lösa 

osäkerheter kring intaget av PFSA och PFCA, via kosten (Vestergren et al., 2012b). 

Livsmedelsprover samlades in under åren 1999, 2005 och 2010 från städerna Malmö, 

Göteborg, Uppsala och Sundsvall. En kvantitativ analys på föreningarna perfluorhexansyra, 

PFHxA, perfluorheptansyra, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, perfluorundekansyra, PFUnDA, 

perfluordodekansyra, PFDoDA, perfluortridekansyra, PFTrDA, perfluortetradekansyra, 

PFTeDA, perfluorhexansulfonat, PFHxS och PFOS, genomfördes genom användning av en 

relativt ny metod. Denna metod var lämplig för att kunna åstadkomma låga 

metoddetektionsgränser i ett stort antal olika livsmedel. Resultaten från den svenska studien 

visade att fisk, kött och ägg, var de livsmedelsgrupper där kontamineringen av PFAA var som 

störst (Vestergren et al., 2012b).  

 

I en annan svensk undersökning var det första syftet att identifiera och kvantifiera PFAA och 

vissa prekursorer i matkorgar från livsmedelsbutiker (Gebbink et al., 2015). Det andra syftet 

med undersökningen var att uppskatta intaget av PFAA och prekursorerna och bedöma vilken 

enskild betydelse dessa hade för det totala intaget av PFAA via kosten. Under åren 1999 och 

2005 inhandlades livsmedel från fyra stora svenska städer. Under året 2010 köptes livsmedel 

enbart från Uppsala. Alla prekursorer samt PFOS hittades främst i kött, fisk och ägg, men de 

högsta koncentrationerna av PFOS och dess prekursorer återfanns i fisk och ägg (Gebbink et 

al., 2015). Generellt sett stämmer dessa resultat överens med resultaten från den andra 

svenska studien (Vestergren et al., 2012b) som också analyserade prover från matkorgar 
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under 1999, 2005, 2010. I båda de svenska studierna ansågs den största kontamineringen av 

PFAA påträffas i kött, fisk och ägg (Vestergren et al., 2012b; Gebbink et al., 2015).  

 

I en Koreansk undersökning samlades 66 stycken olika livsmedelstyper in under 2011 och 

2012 och analyserades för förekomsten av 16 PFAA (Heo et al., 2014). Syftet var att bedöma 

PFAS-föroreningen i olika typer av livsmedel och fastslå de huvudsakliga bidragsgivarna till 

exponering för PFAA, hos människor. Resultaten visade att fisk och skaldjur var de 

livsmedelsgrupper där de högsta PFAA-koncentrationerna återfanns (Heo et al., 2014). De 

näst mest förorenade livsmedelsgrupperna i undersökningen, var kött och köttprodukter, följt 

av processade produkter, mejeriprodukter och till sist drycker. Detta mönster stämmer 

överens med de två svenska studierna (Vestergren et al., 2012b; Gebbink et al., 2015), där 

PFAA-kontamineringen var större i fisk- och köttprover, än vad den var i grönsaker och frukt, 

bland de livsmedel som samlades in under åren 1999, 2005 och 2010. I en annan 

undersökning från Spanien, var syftet att undersöka det totala intaget av PFAS, samt studera 

hur nivåerna av dessa ämnen i livsmedel, har förändrats över tiden (Domingo et al., 2012b). 

Under 2011 köptes 40 olika livsmedel från 12 olika städer som vanligen konsumerades i 

Katalonien. Likt den koreanska studien (Heo et al., 2014), visade även resultaten från den 

spanska undersökningen (Domingo et al., 2012b), att de högsta nivåerna av PFAS återfanns i 

fisk och skaldjur.  

 

I ytterligare en studie från Frankrike (Rivière et al., 2014), visade det sig att förutom i vatten, 

hittades också PFAA främst i fisk och skaldjur. I den franska studien var syftet att bedöma 

hur stor risken var för den franska befolkningen att utsättas för PFAA och bromerade 

flamskyddsmedel, i livsmedel. Livsmedel som representerade den generella franska kosten, 

samlades in mellan åren 2007 och 2009. En analytisk metod användes för att bestämma 

koncentrationen av fem PFSA samt elva PFCA, i livsmedelsproverna. De högsta 

medelkoncentrationerna av PFOS och PFOA återfanns i skaldjur (Rivière et al., 2014). I 

grönsaker, skaldjursprodukter, charkuterivaror, vilt, fågel och i kött, kunde PFOA 

kvantifieras. I grönsaker, skaldjursprodukter, charkuterivaror och i kött, detekterades PFOS. 

Även i en multinationell undersökning (Pérez et al., 2014) visade det sig att fisk och skaldjur 

var de största bidragskällorna till intag av PFAS via kosten. I den studien undersöktes 

förekomsten av 21 enskilda PFAS i livsmedel som vanligtvis konsumerades i Serbien, 

Spanien, Saudiarabien och Brasilien. Detta för att uppskatta det totala dagliga intaget av 

PFAS via kosten, samt bedöma de risker som intag av dessa ämnen via kosten, för med sig. 
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Mellan 2011 och 2013 samlades 238 stycken livsmedel in från de fyra olika länderna, vilka 

representerade kosten i sydöstra Europa, Medelhavsområdet, västra Asien och Sydamerika. 

Resultaten från denna multinationella studie (Pérez et al., 2014), bidrog dessutom med mer 

information om kortkedjiga föreningar, samt förekomsten av PFAS i livsmedel, från länder 

som Saudiarabien, Serbien och Brasilien, som tidigare inte har studerats.   

  

I de tidigare nämnda undersökningarna har ett större antal olika livsmedelstyper analyserats 

för förekomsten av ett flertal olika PFAS. I en italiensk pilotstudie (Guerranti et al., 2013) 

presenterades resultat gällande spridning av enbart PFOS och PFOA, samt deras 

koncentrationer i modersmjölk och livsmedel som samlades in från Siena. Både i livsmedel 

och i modersmjölk, förekom PFOS, medan PFOA enbart hittades i ett av de analyserade 

bröstmjölksproverna. I honung, drycker, fetter, oljor, grönsaker, frukt, ägg och 

spannmålsbaserade produkter, var PFOS-nivåerna under detektionsgränsen. Utav de få 

livsmedel som innehöll detekterbara nivåer av PFOS, visade sig kött och mejeriprodukter 

innehålla något högre halter av PFOS än de andra analyserade livsmedelsproverna (Guerranti 

et al., 2013). I en annan undersökning från Färöarna (Eriksson et al., 2013) var syftet att 

övervaka omfattningen av PFAS-kontamineringen och dess homologer, på Färöarna. Under 

åren 2011 och 2012 samlades lokalt producerade livsmedel in och analyserades för 

förekomsten av 15 PFCA och PFSA. De livsmedelsgrupper som undersöktes var 

mejeriprodukter, potatis, fisk och vatten. Av de 15 PFAS som undersöktes, hittades 13 av dem 

i minst ett livsmedelsprov. Potatis var det enda livsmedlet där inga detekterbara nivåer av 

PFAS hittades. I crème fraiche hittades endast PFHxA och PFOS hittades enbart i ett av 

yoghurtproverna och i mycket låg koncentration. Frånvaron av PFAS i crème fraiche och 

yoghurt i studien från Färöarna (2013), stämmer överens med undersökningen som EFSA 

publicerade 2012, där PFAS-nivåer i grädde- och gräddprodukter, låg under 

detektionsgränsen (EFSA, 2012). Ytterligare en studie från Europa (D´Hollander et al., 2015) 

skiljer sig åt från de flesta andra undersökningarna som denna uppsats omfattas av, då denna 

också undersökte ett mindre antal livsmedel. Dessutom analyserades inga livsmedel av 

animaliskt ursprung. I denna europeiska studie (D´Hollander et al., 2015), var syftet att inom 

ett PERFOD-projekt, presentera uppmätta nivåer av PFAA i frukt, spannmål, socker, honung 

och salt. Livsmedel samlades in från Norge, Tjeckien, Italien och Belgien. Resultaten från den 

studien visade att PFAA-koncentrationen generellt sett var högre i frukt än i de andra 

undersökta livsmedelsgrupperna (D´Hollander et al., 2015).  
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Bland denna uppsats undersökta studier valdes två undersökningar ut som enbart analyserade 

fiskprover. I den ena av dem, en studie från Finland (Koponen et al., 2015), analyserades 

halter av PFAA i fisk som ofta konsumeras av den finländska befolkningen. Olika ätbara 

fiskararter samlades in mellan 2009-2010, från Östersjön, en bukt, en sjö, samt fyra 

fiskodlingar. Resultaten från studien visade att PFAA detekterades i både fiskar från 

Östersjön och i de fiskprover som insamlats från en bukt och en sjö. Dock kunde inga 

detekterbara PFAA hittas i fisk från odlingarna. I den andra undersökningen (Squadrone et al., 

2014) studerades förekomsten av PFOS och PFOA, i sik och abborre från sjön Maggiore i 

Italien. Fiskproverna samlades in under hösten 2012 och i samtliga analyserade prover kunde 

PFOS detekteras. Resultaten från dessa två studier (Squadrone et al., 2014; Koponen et al., 

2015) kan tyda på att konsumtion av sötvattensfisk är en viktig källa till exponering för PFAA 

via kosten. Anledningen till att främst konsumtion sötvattensfisk bidrar till exponering av 

PFAA via kosten, kan bero på att platsen där fisken har fångats på, har en tidigare historia av 

antropogen PFAS-kontaminering. En trolig källa till detta skulle kunna vara spridning av 

PFAS-förorenat avloppsvatten eller lakvatten från deponier till sjöar. Det kan även ha 

orsakats av avfallsutsläpp från fabriker där produktion eller användning av PFAS 

förekommer. Dessutom har det i några studier visat sig att koncentrationen av PFAS i 

sötvattensfisk, är högre än i fisk fångad i havet (Berger et al., 2009; Schuetze et al., 2010). Att 

PFAA inte hittades i fisk från odlingar i den finska undersökningen (Koponen et al., 2015), 

skulle kunna indikera att konsumtion av odlad fisk i Finland, inte bör utgöra en källa till 

exponering för PFAA via kosten. Anledningen till att PFAA inte förekom i de odlade 

fiskproverna, kan ha berott på att miljön invid odlingen, samt fodret, var fria från PFAA och 

därför inte ansamlades i fiskarna. En ren odlingsmiljö och rent fisk foder, i den meningen att 

de är fria från kontaminering av PFAA, kan vara viktigt för att minska den odlade fiskens 

exponering för PFAA och skulle således även kunna minska intaget av PFAA via konsumtion 

av sötvattensfisk, hos människor. 

 

Det gemensamma med studierna från Korea (Heo et al. 2014), Spanien (Domingo et al., 

2012b), Frankrike (Rivière et al., 2014), samt den multinationella undersökningen (Pérez et 

al., 2014), var att de mest PFAS-förorenade livsmedelsgrupperna var fisk och skaldjur. Dessa 

studier omfattades av ett större antal olika livsmedelstyper, samt undersökte förekomsten av 

ett flertal enskilda PFAS. I de två svenska studierna (Vestergren et al., 2012b; Gebbink et al., 

2015) som analyserade förekomsten av PFAA och deras prekursorer i matkorgsprover 1999, 

2005 och 2010, var kött, fisk och ägg, de mest kontaminerade livsmedlen. Båda 
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undersökningarna från Sverige omfattades också av många olika sorters livsmedel och de 

studerade spridningen av flera olika PFAA. Att resultaten från de två svenska studierna 

(Vestergren et al., 2012b; Gebbink et al., 2015) skiljer sig något åt från de övriga studierna 

från Korea (Heo et al. 2014), Spanien (Domingo et al., 2012b), Frankrike (Rivière et al., 

2014), samt från den multinationella undersökningen (Pérez et al., 2014), kan bero på hur de 

olika studierna är uppbyggda. Analysmetod, hantering av prover, samt sammansättningen av 

livsmedel, kan skilja sig åt mellan de olika studierna. Då livsmedlen har olika ursprung kan 

således även deras nivå av PFAS skilja sig åt, vilket resulterar i skillnader i resultaten från de 

olika undersökningarna.  

 

I studierna från Färöarna (Eriksson et al., 2013), Italien (Guerranti et al., 2013) och från 

Europa (D´Hollander et al., 2015), analyserades ett mindre antal olika livsmedelstyper. 

Resultaten från dessa tre undersökningar, skiljer sig något åt från de studier (Domingo et al., 

2012b; Vestergren et al., 2012b; Heo et al., 2014; Rivière et al., 2014; Pérez et al., 2014; 

Gebbink et al., 2015) där ett större antal olika livsmedel utforskades. I undersökningen från 

Färöarna (Eriksson et al., 2013), kunde PFAS detekteras i mejeriprodukter, fisk och vatten. 

Det var också endast de livsmedlen, förutom potatis som studien omfattades av. I den 

italienska undersökningen (Guerranti et al., 2013) där enbart förekomsten av PFOS och PFOA 

i livsmedel studerades, visade det sig att PFOS främst förekom i kött och mejeriprodukter. I 

ytterligare en studie från Europa (D´Hollander et al., 2015), där ett mindre antal livsmedel 

utforskades, var frukt det mest PFAA-förorenade livsmedlet. Dock bör beaktas att denna 

undersökning enbart omfattades av vegetabiliska livsmedel. Att jämföra resultaten från alla 

dessa olika studier med varandra, kan vara svårt, då de inte undersökt lika många olika 

livsmedel, vilket hade underlättats genom att samtliga studier hade omfattas av en större 

mängd olika livsmedel, av både vegetabiliskt och animaliskt ursprung. Dock skulle resultaten 

från dessa olika studier kunna tyda på att kontamineringen av PFAS var större i livsmedel 

som fisk, skaldjur och kött. Vilket stämmer överens med undersökningen som EFSA (2012) 

genomförde mellan åren 2006 till 2012. Resultaten från EFSA:s rapport, visade att 

detektionsfrekvensen var större i fisk, skaldjur, kött och köttprodukter. Baserat på denna 

uppsats undersökta studier, verkade det vara i främst animaliska livsmedel som PFAS-

kontamineringen var som störst. Detta kan bero på att PFAS gärna binder till proteiner och 

ackumuleras i proteinrika vävnader och i blodet hos levande organismer, samt att de har en 

god förmåga att biomagnifiera längs både den terrestra och marina näringskedjan.  
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Vilka enskilda PFAS är vanligast i livsmedel?  
I den spanska studien där olika livsmedel inhandlades under 2011 och analyserades för 

förekomsten av enskilda PFAS, var PFOS den föreningen som förekom i flest matvaror 

(Domingo et al., 2012b). Även PFOA, PFHpA, PFHxS, PFDA och perfluordekansulfonsyra, 

PFDS, hittades i många av livsmedelsproverna. I en av de svenska undersökningarna 

(Vestergren et al., 2012b) var syftet att lösa osäkerheter kring intaget av PFSA och PFCA, via 

kosten. Livsmedelsprover samlades in under åren 1999, 2005 och 2010 från Malmö, 

Göteborg, Uppsala och Sundsvall. I kött detekterades oftast PFOS. I fiskprover hittades 

främst PFOS, PFNA, PFUnDA och PFTrDA. Vilket stämde överens med de observationer 

som även gjordes i den spanska studien (Domingo et al., 2012b) som genomfördes under 

2011 och 2012. Där även ökad förmåga till bioackumulering och biomagnifiering, kopplat till 

kedjelängd observerades, gällande den marina näringskedjan. I den andra svenska 

undersökningen (Gebbink et al., 2015) var syftet bland annat att identifiera och kvantifiera 

PFAA och deras prekursorer i mat. Resultaten från den studien överensstämde med resultaten 

från den andra svenska undersökningen (Vestergren et al., 2012b), som också genomfördes 

under 1999, 2005 och 2010. Dessutom detekterades PFOS-prekursorerna, FOSA, FOSAA, 

MeFOSAA och EtFOSAA, i ägg, fisk, skaldjur, bakverk och kött (Gebbink et al., 2015). 

Förekomsten av prekursorer i bakverk, skulle kunna bero på migration från 

livsmedelsförpackningen. Medan detektion av MeFOSAA i animalier, kan bero på att djuren 

blivit exponerade för MeFOSE, som sedan tranformerats till MeFOSAA. Den prekursor som 

var mest dominerande i den analyserade maten var FOSA (Gebbink et al., 2015). Bland de 

polyfluoralkyl-diesterfosfater, diPAPs som detekterades, förekom 6:2/6:2 diPAP i samtliga 

livsmedelsgrupper, förutom i mejerier. Även 6:2/8:2 och 8:2/8:2 diPAP hittades också 

frekvent. I fisk och skaldjur var detektionsfrekvensen av diPAPs störst. Förekomsten av 

diPAPs i fisk, skulle kunna härledas till deras förmåga att ackumulera längs den marina 

näringskedjan (Guo et al., 2012; Loi et al., 2013), förutom migration från 

livsmedelsförpackningen. Efterom studier har visat att PAPs har förmåga att migrera från 

förpackningsmaterial till mat (Begley et al., 2008).  

 

I studien från Frankrike (Rivière et al., 2014) samlades ett stort antal livsmedel in mellan åren 

2007 och 2009. Syftet vara att bestämma koncentrationen av fem PFSA samt elva PFCA. 

Resultaten visade att PFOS var den förening som kvantifierades i flest antal livsmedelsprover. 

Utav de 16 föreningar som studien hade för avsikt att undersöka, detekterades vanligen 

perfluorbutansulfonat, PFBS, PFHpA, PFHxA, PFHxS, PFDA, perfluorododekansyra, 
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PFDoA, PFNA, perfluoroundekansyra, PFUnA, PFOA och PFOS, i de analyserade proverna. 

I vatten kvantifierades PFBS, PFHpA, PFHxA, PFHxS, PFOA och PFOS. I skaldjur 

upptäcktes PFDA, PFDoA, PFNA, PFOA, PFOS och PFUnA. I fisk detekterades de fem 

föreningarna PFHpA, PFHxA, PFOA, PFOS och PFUnA. I undersökningen från Färöarna 

(Eriksson et al., 2013) där livsmedel samlades in under åren 2011 och 2012 och analyserades 

för förekomsten av 15 PFAS, var detektionsfrekvensen av PFOS störst. Följt av PFUnDA, 

PFNA och PFOA. Även PFBS, PFDA, PFHxA och PFDoDA detekterades, dock inte lika 

frekvent. I de förorenade fisk- och mjölkproverna, var PFUnDA, dominerande. En 

anmärkningsvärd iakttagelse med studien från Färöarna var att trots att denna ögrupp ligger 

långt från de industrialiserade delarna av Nordamerika och Europa, var förorening av PFAS 

även märkbar där. Detta skulle kunna bero på att PFAS-kontamineringen i mat från Färöarna, 

orsakades av långväga transport av flyktiga prekursor-föreningar.  

I den koreanska studien (Heo et al., 2014) där ett stort antal livsmedel samlades in under 2011 

och 2012 för analys av förekomsten av 16 PFAA, visade det sig att PFOS och PFOA var de 

föreningar som oftast hittades i de flesta livsmedelsgrupperna och särskilt i fisk och kött. 

Dock bör noteras att även andra PFAA frekvent detekterades i andra livsmedel och i höga 

nivåer. I 45 procent av fisk-och skaldjursproverna hittades PFDA, i 81 procent PFUnDA, och 

i 54 procent av fisk- och skaldjursproverna hittades PFDoDA. I jämförelse med PFOS, som 

detekterades i 46 procent av fisk- och skaldjursproverna. I kött och köttprodukter var PFHxA 

den förening som hittades mest frekvent och återfanns i 51 procent av de analyserade 

köttproverna, medan detektionsfrekvensen av PFOS var endast 13 procent. I drycker, frukt 

och grönsaker hittades främst kortkedjiga PFCA, som perfluorpentansyra, PFPeA och PFBA. 

De var inte alls lika vanliga i livsmedel med låg vattenhalt. I fisk, skaldjur och i processade 

livsmedel hittades främst långkedjiga PFAA, som PFDA, PFDoDA, PFTrDA och PFOS. I 

grönsaker, frukt och drycker hittades oftast kortkedjiga PFCA, som PFBA, PFPeA och 

PFHxA. I mejeriprodukter detekterades främst PFOA och långkedjiga PFAA.  

 

I en multinationell undersökning (Pérez et al., 2014) studerades förekomsten av PFAS i 

livsmedel som köptes mellan 2011 och 2013. Även i denna studie var PFOS och PFOA de 

ämnen som mest frekvent upptäcktes i matvarorna, följt av PFBA, PFHxA, PFOSA och 

PFNA. I fisk-och skaldjursprover förekom PFOS, PFOA, PFOSA och PFNA. I 

mejeriprodukter och ägg upptäcktes främst PFOS, PFOA, PFBA, PFPeA och PFHxA. I fet 

mjölk och ost återfanns PFOS, medan PFOA främst hittades i mjukost, skummjölk och 
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desserter. I kött och köttprodukter påträffades oftast PFOA, PFOS och PFBA. I den 

europeiska studien (D´Hollander et al., 2015) vars syfte var att undersöka förekomsten av 

PFAA i frukt, spannmål, socker honung och salt, visade det sig däremot att PFOA återfanns i 

flest antal livsmedelsprover. I en annan pilotstudie från Italien (Guerranti et al., 2013), 

presenterades resultat gällande spridning av PFOS och PFOA, samt deras koncentrationer i 

modersmjölk och livsmedel, som samlades in från Siena. Både i matvaror och i modersmjölk, 

förekom PFOS, medan PFOA enbart hittades i ett av de analyserade bröstmjölksproverna. 

Förekomsten av PFOS var generellt sett låg, i endast 12 procent av proverna kunde PFOS 

detekteras (Guerranti et al., 2013). Den låga detektionsfrekvensen av PFOS och PFOA, skulle 

kunna tyda på att kontamineringen av PFOS och PFOA i livsmedel från Siena, generellt sett 

var låg. 

 

I undersökningarna från Sverige (Vestergren et al., 2012b; Gebbink et al., 2015), Frankrike 

(Rivière et al., 2014) och Spanien (Domingo et al., 2012b), där ett större antal olika sorters 

matvaror analyserades, verkade PFOS vara det ämne som oftast förekom i olika 

livsmedelsprover. Även i undersökningarna från Färöarna (Eriksson et al., 2013) och Italien 

(Guerranti et al., 2013), som omfattades av ett mindre antal olika livsmedelstyper, tycktes 

detektionsfrekvensen av PFOS vara störst. Dock bör beaktas att i studien från Italien 

(Guerranti et al., 2013), utreddes enbart förekomsten av PFOS och PFOA i matvaror. Till 

skillnad från de andra undersökningarna (Vestergren et al., 2012b; Domingo et al., 2012b; 

Eriksson et al., 2013; Rivière et al., 2014; Gebbink et al., 2015), där flera olika PFAS 

studerades. I en annan italiensk studie (Squadrone et al., 2014), visade det sig också att PFOS 

förekom i flest antal livsmedelsprover, men även i denna undersökning var syftet att studera 

närvaron av endast PFOS och PFOA i sik och abborre. I en annan finländsk undersökning 

(Koponen et al., 2015) som studerade förekomsten av olika PFAA i fisk, förekom PFOS i 

flest antal fiskprover. I majoriteten av denna uppsats undersökta studier (Vestergren et al., 

2012b; Domingo et al., 2012b; Eriksson et al., 2013; Guerranti et al., 2013; Rivière et al., 

2014; Squadrone et al., 2014; Gebbink et al., 2015; Koponen et al., 2015), verkar 

detektionsfrekvensen av PFOS i de analyserade livsmedelsproverna, vara störst. I den 

koreanska (Heo et al., 2014) och i den multinationella undersökningen (Pérez et al., 2014), 

var det däremot både PFOS och PFOA som oftast figurerade i de studerade 

livsmedelsproverna och i studien från Europa (D´Hollander et al., 2015) var 

detektionsfrekvensen av PFOA störst. 
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Baserat resultaten från studierna som denna uppsats omfattas av, kunde ett mönster över 

spridningen av enskilda PFAS i olika livsmedelsgrupper, skönjas. I fisk figurerade PFHpA, 

PFHxA, PFOA, PFUnA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, 6:2/6:2 diPAP, 

6:2/8:2 diPAP, 8:2/8:2 diPAP, PFOSA, PFOS, PFHxS, FOSA, FOSAA, MeFOSAA och 

EtFOSAA. I skaldjur kunde PFDA, PFOA, PFUnA, PFNA, PFTrDA, PFUnDA, PFDoDA, 

PFDoA, 6:2/6:2 diPAP, 6:2/8:2 diPAP, 8:2/8:2 diPAP, PFOSA, PFOS, FOSA, FOSAA, 

MeFOSAA och EtFOSAA, kvantifieras. Föreningarna PFOS, PFHxS, 6:2/6:2 diPAP, 8:2/8:2 

diPAP, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFOA, PFHxA, PFBA, FOSA, FOSAA, MeFOSAA och 

EtFOSAA förekom i kött och köttprodukter. I ägg kunde PFOS, PFHxS, 6:2/6:2 diPAP, 

6:2/8:2 diPAP, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFOA, PFBA, PFPeA, PFHxA, FOSA, FOSAA, 

MeFOSAA och EtFOSAA detekteras. I mejeriprodukter förekom PFOS, PFOA, PFBA, 

PFPeA och PFHxA. Dessutom visade det sig i den multinationella undersökningen (Pérez et 

al., 2014), att PFOS vanligen hittades i feta mejeriprodukter som fet mjölk och ost, samt att 

PFOA mer ofta figurerade i magra mejeriprodukter som skummjölk och mjukost. Då detta 

enbart påvisades i en av denna uppsats undersökta studier, bör orsaken till denna fördelning, 

förklaras med försiktighet. Dock skulle detta kunna tyda på att PFOS tenderar att ansamlas i 

fett, i större grad än vad PFOA gör. I grönsaker förekom 6:2/6:2 diPAP, 8:2/8:2 diPAP, 

PFPeA, PFBA, PFHpA och PFHxA. I frukt och dryck kunde 6:2/6:2 diPAP, PFPeA, PFBA 

och PFHxA, detekteras. I spannmål och potatis hittades 6:2/6:2 diPAP, 6:2/8:2 diPAP, 

PFHpA och PFHxA. I vatten kunde PFHpA, PFHxA, PFOA, PFHxS, PFBS och PFOS, 

kvantifieras.  

 

I fisk och skaldjur, verkar långkedjiga PFAA och framförallt långkedjiga PFCA, vara 

vanligast. I kött och köttprodukter förekom oftast långkedjiga PFAA. I ägg dekaterades flest 

långkedjiga PFAA, men några kortkedjiga PFCA, kunde också kvantifieras. I mejeriprodukter 

och vatten, förekom både kort- och långkedjiga PFAA. I grönsaker, potatis, spannmål, frukt 

och dryck var kortkedjiga PFCA, dominerande. Orsaken till att långkedjiga PFAA oftast 

förekom i fisk, skaldjur och kött, skulle kunna bero på att de har en god förmåga till 

bioackumulering och biomagnifiering längs den marina och terrestra näringskedjan. Samt att 

deras persistens gör att de fortfarande förekommer i miljön. Att dessutom kortkedjiga PFAA 

kunde detekteras i de animaliska livsmedelsproverna, kan ha orsakats av kontaminering av 

livsmedlen vid paketering, transport och hantering. Närvaron av kortkedjiga PFCA, som 

PFBA och PFHxA, skulle kunna förklaras genom migration från livsmedelsförpackningen 

(Jogsten et al., 2009; Zafeiraki et al., 2014). Dessutom kan närvaron av dessa kortkedjiga 
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föreningar, tyda på exponering för ersättningsföreningar till PFOS och PFOA, genom deras 

användning i nya fluorerade material. Närvaron av PFCA i mat, skulle kunna härledas till 

metabolism av diPAPs, vilket således bidrar till indirekt exponering för PFCA. Att 

långkedjiga PFCA finns i livsmedel kan bero på att vi utsätts för prekursor som fluortelomerer 

som finns i vissa konsumentprodukter. I grönsaker, potatis, spannmål, frukt och dryck 

dominerade kortkedjiga PFCA. Till skillnad från i livsmedel med lägre vattenhalt, där dessa 

föreningar inte alls var lika vanliga. Vilket skulle kunna bero på att kortkedjiga PFCA:s 

bioackumuleringspotential, är större i livsmedel med högre vattenhalt än i livsmedel med låg 

vattenhalt. Spridningen mellan olika PFAA i olika livsmedelsgrupper som påvisades i denna 

uppsats undersökta studier, kan möjligen visa att bioackumulering och biomagnifiering kan 

ske på olika vägar längs livsmedelskedjan. 

 

För ytterligare förståelse för fördelningen av olika PFAS i vissa livsmedelsgrupper och deras 

potential till bioackumulering och biomagnifiering i näringskedjan, behövs fler 

undersökningar som möjligen kan förklara denna spridning. I kommande studier kan det även 

vara viktigt att inkludera flera olika PFAS samt deras prekursorer, vid analys av livsmedel, då 

kunskapen om dessa inte är tillräcklig. Särskilt då resultaten från flera av de undersökningar 

(Vestergren et al., 2012b; Domingo et al., 2012b; Eriksson et al., 2013; Heo et al., 2014; 

Rivière et al., 2014; Pérez et al., 2014; D´Hollander et al., 2015; Gebbink et al., 2015; 

Koponen et al., 2015) som denna uppsats omfattas av, kunde påvisa förekomst av fler ämnen 

än PFOS och PFOA. Eftersom närvaron av PFOS och PFOA i mat kan härledas till 

exponering för olika ersättningsföreningar till dessa ämnen, kan det vara lämpligt att även 

inkludera dessa i framtida undersökningar. Klorpolyfluorerad etersulfonat, F53B, är ett 

alternativ till PFOS. Det är toxiskt och resistent mot nedbrytning och har tillsammans med 

PFOS, hittats i höga halter i avloppsvatten från förkromningsindustrin (Wang et al., 2013). 

Ammonium-4,8-dioxa-3H-perfluorononansyra, ADONA, är också toxiskt och mycket 

kemiskt stabilt och har använts som emulgeringsmedel vid framställning av fluorpolymerer 

(Gordon, 2011). Det har utvecklats för att ersätta ammoniumperfluoroktansyra, APFO, som är 

ett derivat av PFOA. Fler studier borde genomföras för att utforska förekomsten av dessa 

alternativ till PFOS och PFOA, i föda. Dessutom bör framtida forskning omfattas av ett större 

antal olika livsmedelstyper. Särskilt då i många av de studier som har genomförts tidigare 

(Gulkowska et al., 2006; Berger et al., 2009; Nania et al., 2009; Wang et al., 2010), har 

analyser främst gjorts på fisk och skaldjur och förekomsten av endast PFOS och PFOA, har 
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studerats. Detta kan ha lett till att kunskapen om vilka olika PFAS som förekommer i olika 

livsmedelstyper, kan ha varit något missvisande.  

Utgör de uppmätta nivåerna av PFAS i livsmedel en risk för 
människors hälsa? 
Ett tolerbelt dagligt intag, TDI, har framtagits av EFSA (2008), för PFOS och PFOA. Det 

tolerabla dagliga intaget för PFOS är 150 ng/kg kroppsvikt/dag och för PFOA är det 1500 

ng/kg kroppsvikt/dag. Några av denna uppsats undersökta studier, har genomfört en 

bedömning av den dagliga exponeringen för dessa ämnen via kosten, hos människor (se 

Tabell 1). I undersökningen från Frankrike (Riviére et al., 2014) samlades livsmedel in mellan 

åren 2007 och 2009 och analyserades för förekomsten av PFAA och bromerade 

flamskyddsmedel.  En uppskattning genomfördes av exponeringen för PFAA via kosten, hos 

den franska befolkningen. För vuxna beräknades den genomsnittliga exponeringen för PFOS 

vara 0,66 ng/kg kroppsvikt/dag och för PFOA till 0,74 ng/kg kroppsvikt/dag. I den koreanska 

studien (Heo et al., 2014) samlades 66 stycken olika livsmedelstyper in under 2011 och 2012 

och analyserades för förekomsten av 16 PFAA. Syftet var att bedöma PFAS-föroreningen i 

olika typer av matvaror och fastslå de huvudsakliga bidragsgivarna till exponering för PFAA, 

hos människor. I undersökningen genomfördes en bedömning av exponering för PFAA via 

kosten. Det dagliga intaget av PFOS hos vuxna koreaner, beräknades vara 0,47 - 3,03 ng/kg 

kroppsvikt/dag och för PFOA var det 0,17 - 1,68 ng/ kg kroppsvikt/dag.  

 

I den spanska undersökningen (Domingo et al., 2012b) där olika livsmedel inhandlades under 

2011, beräknades det dagliga intaget av PFOS för en vuxen man och det bedömdes vara 1,80 - 

1,84 ng/kg kroppsvikt/dag och för PFOA var det 1,55 - 5,05 ng/kg kroppsvikt/dag. I den 

italienska studien (Squadrone et al., 2014) undersöktes förekomsten av PFOS och PFOA i sik 

och aborre från sjön Maggiore. I undersökningen bedömdes intaget av PFOS via kosten vara 

11,9 ng/kg kroppsvikt/dag. I den europeiska undersökningen (D´Hollander et al., 2015) var 

syftet att presentera uppmätta nivåer av PFAA i frukt, spannmål, socker, honung och salt. 

Resultaten från den studien visade att det genomsnittliga intaget för de fyra europeiska 

länderna, för PFOS var 1,00 ng/kg kroppsvikt/dag och för PFOA var det 0,35 ng/kg 

kroppsvikt/dag. Vilket är lägre än TDI för PFOS och PFOA, som rekommenderas av EFSA 

(2008). Därför borde inte konsumtion av de PFAA-kontaminerade livsmedlen som 

analyserades i den europeiska studien, utgöra någon direkt hälsorisk för den allmänna 

europeiska befolkningen. Även om intag av de PFAA-förorenade livsmedlen som 
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analyserades i denna undersökning (D´Hollander et al., 2015), inte bedömdes utgöra någon 

omedelbar hälsorisk, kan intag av dessa matvaror bidra till det totala intaget av PFAS, via 

kosten. I undersökningen påvisades hög konsumtion av frukt hos den europeiska 

befolkningen. Dessutom visade det sig att frukt främst bidrog till exponering för PFAS, utav 

de födoämnen som analyserades. Därför bör detta livsmedel även finnas med i framtida 

bedömningar av exponering för PFAS, via kosten. 
 

Tabell 1. Beräknat dagligt intag för PFOS och PFOA. 

Studier PFOS PFOA 

Domingo et al., 2012b 1,80 - 1,84 ng/kg/dag 1,55 - 5,05 ng/kg/dag 

Vestergren et al., 2012b 0,86 – 1,44 ng/kg/dag 0,36 – 0,69 ng/kg/dag 

Heo et al., 2014 0,47 - 3,03 ng/kg/dag 0,17 - 1,68 ng/kg/dag 

Riviére et al., 2014 0,66 ng/kg/dag 0,74 ng/kg/dag 

Squadrone et al., 2014 11,9 ng/kg/dag - 

D´Hollander et al., 2015 

Gebbink et al., 2015 

1,00 ng/kg/dag 

0,73 – 1,64 ng/kg/dag 

0,35 ng/kg/dag 

0,053 – 0,155 ng/kg/dag 

 

I studien från Sverige (Gebbink et al., 2015) där livsmedel köptes från fyra svenska städer 

under åren 1999, 2005 och 2010 och analyserades för förekomsten av PFAA och deras 

prekursorer, genomfördes exponeringsbedömningar, av det totala intaget PFOS och PFOA. 

Det uppskattade intaget av PFOS var 0,73 – 1,64 ng/kg kroppsvikt/dag och för PFOA var det 

0,053 – 0,155 ng/kg kroppsvikt/dag. I den andra svenska studien (Vestergren et al., 2012b) 

var syftet att lösa osäkerheter kring intaget av PFSA och PFCA, via kosten. Förekomsten av 

elva PFAA undersöktes i livsmedel som inhandlades under åren 1999, 2005 och 2010. I 

undersökningen gjordes en uppskattning av det genomsnittliga intaget av PFAA. Det 

allmänna intaget av PFOS hos den svenska befolkningen var 0,86 – 1,44 ng/kg 

kroppsvikt/dag och för PFOA var det 0,36 – 0,69 ng/kg kroppsvikt/dag. I studien noterades 

skillnader mellan de olika provtagningsåren vad gäller det uppskattade intaget av PFAA via 

kosten. För PFOS var den årliga skillnaden 1438, 861 och 1005 pg/kg kroppsvikt/dag. Dessa 

skillnader kan bero på att PFOS-koncentrationen i ägg- och kött var högre år 1999 än de 

följande åren, vilket i sin tur bidrog till ett högre intag via kosten under 1999, än övriga år. 

Det skulle även kunna bero på att det skett en minskning av förekomsten av PFOS i miljön, 

vilket således även minskar dess exponering för människor.  
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I en multinationell undersökning (Pérez et al., 2014) studerades förekomsten av PFAS i 

livsmedel som köptes mellan 2011 och 2013. I studien bedömdes PFOS, följt av PFOA, vara 

de föreningar som huvudsakligen bidrog till den största risken, vid intag av PFAS via kosten. 

Vid jämförelse mellan de olika länderna, ansågs kosten från medelhavsområdet utgöra den 

största risken, följt av sydöstra Europa, västra Asien och Sydamerika. Detta skulle kunna 

förklaras med att konsumtionen av fisk och skaldjur ansågs vara störst i medelhavsområdet. 

Vid bedömning av det totala intaget av PFAS, uppskattades det vara 2295, 2635, 3218 och 

3778 ng/person/dag för Sydamerika, västra Asien, sydöstra Europa och medelhavsländerna 

(Pérez et al., 2014). Utifrån dessa värden, gjordes riskindex för samtliga grupper och då dessa 

var lägre än 1 och var mycket lägre än TDI, rekommenderat av EFSA (2008), borde intag av 

PFAS-kontaminerade livsmedlen, inte utgöra någon direkt hälsorisk, för befolkningen i de 

undersökta länderna.  

 

I en annan studie från Italien (Guerranti et al., 2013), presenterades resultat gällande spridning 

av PFOS och PFOA, samt deras koncentrationer i modersmjölk och livsmedel som samlades 

in från Siena. Medelkoncentrationen av PFOS i bröstmjölksproverna var 0,85 ng/ml. Vilket är 

något högre en de värden som visats i studier från andra länder som Sverige (Sundström et al., 

2011), USA (Tao et al., 2008), Frankrike (Kadar et al., 2011), Tyskland (Völkel et al., 2008) 

och Kina (Liu et al., 2010). Författarna till den italienska undersökningen (Guerranti et al., 

2013), ansåg att konsumtion av de bröstmjölksprover som ingick i denna undersökning inte 

skulle leda till att barn skulle överstiga det tolerabla dagliga intaget för perfluorerade ämnen. 

Dock bör betänkas att barn som ammas, kan utsättas för en risk då de anses vara mer känsliga 

för föroreningar, än vad vuxna är. Emellertid bör inte fördelarna med konsumtion av 

bröstmjölk glömmas bort, då amning visat sig ge hälsofrämjande fördelar hos både mamma 

och barn (Binns et al., 2016). I stället bör fokus snarare vara att minska exponeringen av 

PFAS för modern, vilket skulle kunna vara genom minskat intag av PFAS-förorenade 

matvaror. Dessutom bör mer information om kemiska föroreningar i livsmedel ges till gravida 

kvinnor. Vilket borde öka deras kunskap om dessa ämnen, samt göra det lättare för dem att 

göra kloka och hälsosamma val, som både gynnar dem själva och deras barn i framtiden. I 

studien från Färöarna (Eriksson et al., 2013) där livsmedel samlades in under 2011 och 2012 

och analyserades för förekomsten av 15 olika PFAS, utfördes ingen exponeringsbedömning. 

Dock borde inte konsumtion av studiens undersökta livsmedel överstiga det tolerabla dagliga 

intaget rekommenderat av EFSA (2008), då de detekterade nivåerna var mycket låga eller 

befann sig under detektionsgränsen, menar författarna (Eriksson et al., 2013).  
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I några av de undersökningar (Domingo et al., 2012b; Vestergren et al., 2012b; Heo et al., 

2014; Rivière et al., 2014; Spuadrone et al., 2014; D´Hollander et al., 2015; Gebbink et al., 

2015) som studerades i denna uppsats, uppskattades ett dagligt intag för PFOS och PFOA (se 

Tabell 1). Inga av de beräknade värdena från de olika undersökningarna (Domingo et al., 

2012b; Vestergren et al., 2012b; Heo et al., 2014; Rivière et al., 2014; Spuadrone et al., 2014; 

D´Hollander et al., 2015), överskrider TDI, rekommenderat av EFSA (2008). I en rapport från 

EFSA (2012), bedömdes det dagliga intaget för PFOS och PFOA, vara 5,2 respektive 4,3 

ng/kg kroppsvikt/dag, för den övre gränsen av det uppskattade medelvärdet. Dessa nivåer är 

också låga och överstiger därmed inte TDI, rekommenderat av EFSA (2008). Däremot är 

resultaten från EFSA (2012), något högre än de uppskattade nivåerna i studierna från Sverige 

(Vestergren et al., 2012b; Gebbink et al., 2015), Korea (Heo et al., 2014), Frankrike (Rivière 

et al., 2014) och Europa (D´Hollander et al., 2015). Dock inte lika höga som i den italienska 

undersökningen (Squadrone et al., 2014). Att resultaten från den exponeringsbedömningen 

skiljde sig från övriga studier (Domingo et al., 2012b; Vestergren et al., 2012b; Heo et al., 

2014; Rivière et al., 2014; D´Hollander et al., 2015; Gebbink et al., 2015), skulle kunna bero 

på att det var enbart fisk som analyserades, vilket således bidrog till den högre nivån. 

Skillnader mellan de undersökningarna, där en exponeringsbedömnig genomfördes, skulle 

kunna bero på att uppbyggnaden av undersökningarna skiljde sig åt. Särskilt vad gäller 

användning av nya analysmetoder. Analysmetodsgränsen kan ha varit lägre i vissa studier, 

jämfört med andra. Om analysmetoden som användes, kunde detektera PFAS i lägre 

koncentrationer, kan det ha lett till att den bedömda exponering för PFAS via kosten, blev 

lägre. Det kan således även bero på regionala skillnader i sammansättningen av livsmedel, 

samt skilda matkonsumtionsmönster. Dessutom kan varierande resultat orsakas av 

kontaminering av prover, vid hantering eller tillagning av dessa. Det skulle även kunna bero 

på att det har skett en minskning av förekomsten av PFOS och PFOA, i miljön, till följd av 

användningen av andra alternativ till dessa ämnen. Följaktligen blir det svårt att jämföra dessa 

exponeringsbedömningar med varandra, eftersom studierna i sig skiljer sig åt vad gäller såväl 

uppbyggnad som sammansättning av livsmedel. 

 

Eftersom resultaten av dessa exponeringsbedömningar som redovisas i Tabell 1, var lägre än 

TDI för PFOS och PFOA, som har föreslagits av EFSA (2008), borde intag av de förorenade 

livsmedlen, inte utgöra någon direkt hälsorisk för människor. I övriga studier som studerades i 

denna uppsats, borde möjligtvis inte intag av de livsmedel som analyserades, heller utgöra 



 26 

någon risk för människors hälsa. Särskilt då olika PFAS återfanns i mycket låga 

koncentrationer eller under detektionsgränsen. Dock bör betänkas att intag av de matvaror 

som analyserades i de undersökningar som denna uppsats omfattas av, bidrar till den totala 

exponeringen för PFAS. Eftersom ett flertal av denna uppsats undersökta studier (Domingo et 

al., 2012b; Vestergren et al., 2012b; Eriksson et al., 2013; Heo et al., 2014; Rivière et al., 

2014; Pérez et al., 2014; D´Hollander et al., 2015; Gebbink et al., 2015; Koponen et al., 

2015), detekterade fler ämnen än PFOS och PFOA, kan det vara lämpligt att i framtiden även 

inkludera andra PFAS och deras prekursorer vid exponeringsbedömningar. Särskilt då det kan 

vara svårt att förutspå vilka ämnen som kommer att vara närvarande i miljön i framtiden, samt 

hur dessa föreningar möjligtvis bidrar till det totala intaget av PFAS, via kosten. Vilka 

toxikologiska effekter ämnena kan ge människor, kan vara problematiskt att förutse då det 

saknas tillräckligt med kunskap om samtliga PFAS och deras prekursorer. Dessutom bör 

hälsobaserade riktvärden för flera skilda PFAS utvecklas och vidare utredningar borde 

genomföras beträffande deras toxikologiska effekter på människor. Detta skulle kunna bidra 

till ökad kunskap om flera PFAS och deras prekursorer och samtidigt leda till mer rättvisande 

bedömningar av exponering för PFAS, via kosten.  

 

Oavsett om resultaten från denna uppsats undersökta studier, indikerar att intag av de 

förorenade livsmedlen, inte bör utgöra någon direkt risk för människors hälsa, förekommer 

ändå PFAS i livsmedel. Eftersom det saknas kunskap om flera PFAS och deras prekursorer, 

kan det ifrågasättas huruvida det är acceptabelt att de finns i mat överhuvudtaget.  

Slutsatser  
I denna undersökning var syftet att undersöka förekomsten av PFAS i livsmedel genom en 

litteraturstudie, samt att utvärdera om halterna av PFAS i livsmedel utgör en risk för 

människors hälsa. Resultaten från denna undersökning tyder på att fisk och skaldjur, följt av 

kött och köttprodukter, är de mest PFAS-förorenade livsmedelsgrupperna. Även i ägg, 

mejeriprodukter, frukt och vatten är förekomsten av PFAS vanlig. Dock tycks 

kontamineringen av PFAS vara större i animaliska livsmedel, än i vegetabilier. Resultaten 

från denna undersökning kan även tyda på att konsumtion av sötvattensfisk, är en viktig källa 

till exponering för PFAA via kosten. Det ämne som oftast uppträder i både animalier och 

vegetabilier, är PFOS, följt av PFOA. I fisk och skaldjur, verkar långkedjiga PFAA och 

framförallt långkedjiga PFCA, vara vanligast. I kött och köttprodukter förekomer oftast 
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långkedjiga PFAA. I vegetabiliska livsmedel, tycks kortkedjiga PFCA, vara dominerande. 

Resultaten från de exponeringsbedömningar som ett flertal studier genomförde, visar att det 

dagliga intaget av PFOS och PFOA, var lägre än det TDI för PFOS och PFOA, som har 

föreslagits av EFSA (2008). Därför bör inte intag av den förorenade maten, utgöra någon 

direkt hälsorisk för människor. Dock bör betänkas att intag av samtliga kontaminerade 

livsmedel, som analyserades i de olika undersökningarna, bidrar till den totala exponeringen 

för PFAS. För ytterligare förståelse för fördelningen av olika PFAS i vissa livsmedelsgrupper 

och deras potential till bioackumulering och biomagnifiering i näringskedjan, behövs fler 

undersökningar som möjligen kan förklara detta. Dessutom bör kommande studier omfattas 

av ett större antal olika livsmedelstyper. I framtida studier kan det även vara viktigt att 

inkludera flera olika PFAS samt deras prekursorer, vid analys av livsmedel och vid 

exponeringsbedömningar. Samt inkludera ersättningsföreningar till PFOS och PFOA, som till 

exempel F53B och ADONA, i kommande undersökningar. Dessutom bör hälsobaserade 

riktvärden för flera skilda PFAS utvecklas och vidare utredningar borde genomföras 

beträffande deras toxikologiska effekter på människor. Dessa föreslagna satsningar borde öka 

kunskapen om flera PFAS, deras prekursorer och alternativ. Samt ge ytterligare förståelse för 

deras spridning i livsmedel och resultera i mer rättvisande bedömningar av exponering för 

PFAS via kosten.
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Bilaga 2 
Artikelmatris 1 
D'Hollander, W., Herzke, D., Huber, S., Hajslova, J., Pulkrabova, J., Brambilla, G., . . . 

Voogt, d., P. (2014;2015;). Occurrence of perfluorinated alkylated substances in cereals, salt, 

sweets and fruit items collected in four european countries. Chemosphere, 129, 179-185. 

doi:10.1016/j.chemosphere.2014.10.011 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

I ett europeiskt 

projekt undersöktes 

förekomsten av 12 

förutbestämda 

perfluoralkylsyror 

(PFAA) i 14 

livsmedel som 

samlats in från fyra 

europeiska länder. 

Dessa länder 

representerar östra, 

västra, norra och 

södra Europa. I 

denna studie 

presenteras PFAA 

mätt i frukt, socker, 

honung, salt och 

spannmål.  

Fyra länder valdes ut 

som enskilt skulle 

representera norra, 

södra, östra och 

västra Europa och 

livsmedel samlades 

in från samtliga 

länder.  

De inhandlade 

livsmedelsproverna 

homogeniserades 

och poolades. Från 

det samlade provet 

togs två enskilda 

delprover ut och 

förvarades i propylen 

i 20° C.  

Därefter 

extraherades och 

analyserades 

proverna och 

beräkningar 

genomfördes. Sedan 

genomfördes även en 

Utav de 12 bestämda 

PFAA, hittades 10 

stycken i 67 % av 

proverna. Den 

vanligast 

förekommande 

föreningen var 

PFOA och de högsta 

koncentrationerna 

stod PFOS för, men 

alla var mindre än 1 

ng g-1. 

Vid jämförelse av de 

fyra länderna, 

återfanns de högsta 

nivåerna och 

frekvenserna i 

Belgien 

(Västeuropa), 

därefter följde 

Tjeckien 

(Östeuropa), Italien 

(Sydeuropa) och till 

Jämförelse av 

profiler och nivåer är 

svårt på grund av den 

varierade 

sammansättningen av 

livsmedelsgrupperna 

i de undersökta 

länderna och 

livsmedlens 

ursprung.  

Bedömningar av 

PFOS- och PFOA-

intag via kosten, 

visar att det dagliga 

intaget PFAA ligger 

långt under rådande 

tolerabla nivåer. 

Dock bidrar de till 

det totala intaget via 

kosten och bör därför 

ingå i framtida 

bedömningar av 

exponering via 

kosten.  
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kvalitetskontroll av 

proverna och det 

dagliga intaget av 

PFAA beräknades.  

sist Norge 

(Nordeuropa). 

 

  



 47 

Artikelmatris 2 
Domingo, J. L., Jogsten, I. E., Eriksson, U., Martorell, I., Perelló, G., Nadal, M., . . . 

Institutionen för naturvetenskap och teknik. (2012). Human dietary exposure to perfluoroalkyl 

substances in catalonia, spain. temporal trend. Food Chemistry, 135(3), 1575-1582. 

doi:10.1016/j.foodchem.2012.06.054 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med denna 

studie var att 

bedöma halterna av 

18 PFAS i de mest 

konsumerade 

livsmedlen i 

Katalonien, Spanien, 

samt det totala 

intaget av dessa 

föreningar.  

Livsmedel 

inhandlades i 12 

olika representativa 

städer i Katalonien. 

40 olika livsmedel 

analyserades (kött, 

köttprodukter, fisk 

och skaldjur, 

grönsaker och 

rotfrukter, färsk 

frukt, mjölk och 

mjölkprodukter, 

cerealier, baljväxter, 

bakverk, ägg, olja, 

matfett och 

konserver). 

Från varje livsmedel 

plockades två 

sammansatta prover 

(24 i varje prov) ut 

för analys.  

Efter analysen 

genomfördes en 

kvalitetskontroll av 

proverna och sedan 

beräknades det 

PFPeA, PFHxDA 

och PFOcDA, 

upptäcktes inte i 

några av livsmedlen.  

PFOS var den 

förening som fanns i 

de flesta antalet 

prover (33/80). 

Därefter följde 

PFOA, PFHpA, 

PFHxS, PFDA och 

PFDs.  

Fisk och skaldjur var 

den livsmedelsgrupp 

där flest PFAS 

upptäcktes och där 

hittades även de 

högsta halterna av 

PFAS.  

Det största intaget av 

PFAS hade barn 

(1787 ng/dag), följt 

av manliga 

pensionärer (1466 

ng/dag). 

Inte för någon av de 

ålder- och 

könsgrupper i den 

undersökta 

populationen, har 

TDI, rekommenderat 

av EFSA, 

överskridits.  

De konstaterade 

nivåerna av PFAS i 

denna studie är lägre 

än de 

koncentrationer som 

nyligen har 

rapporterats i andra 

länder.  
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bedömda intaget av 

PFAS via kosten.  

PFAS-intaget 

uppskattades för 

följande 

ålder/könsgrupper: 

barn (6-9 år), 

manliga ungdomar 

(10-19 år), kvinnliga 

ungdomar (10-19 år), 

vuxna män (20-65 

år), vuxna kvinnor 

(20-65 år), manliga 

seniorer (> 65 år), 

kvinnliga seniorer (> 

65 år).  
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Artikelmatris 3 
Eriksson, U., Kärrman, A., Rotander, A., Mikkelsen, B., Dam, M., Örebro universitet, & 

Institutionen för naturvetenskap och teknik. (2013). Perfluoroalkyl substances (PFASs) in 

food and water from faroe islands. Environmental Science and Pollution Research, 20(11), 

7940-7948. doi:10.1007/s11356-013-1700-3 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med denna 

studie var att under 

2011/2012 samla in 

prover från 

livsmedel och vatten 

från Färöarna och 

analysera 

förekomsten av 11 

PFCA och 4 PFSA. 

I studien 

analyserades 

livsmedelsprover 

från mjölk, yoghurt, 

crème fraiche, 

potatis, fisk och fisk 

foder. 

Vattenproverna som 

undersöktes kom 

från ytvatten och 

renat dricksvatten.  

Samtliga prover 

extraherades på olika 

vis, sedan 

genomfördes 

instrumentell analys 

och kvalitetskontroll 

av proverna.  

Totalt upptäcktes 9 

PFCA och 4 PFSA. 

Generellt sett låg 

nivåerna av PFAS i 

det lägre pg/g-

intervallet.  

Perfluorobutansyra 

var en bidragande 

orsak till den totala 

koncentrationen av 

PFAS i 

vattenproverna och 

hade en 

genomsnittlig 

koncentration på 750 

pg/l. 

PFUnDA var den 

dominerande 

föreningen i mjölk 

och vild fisk, med 

genomsnittliga 

koncentrationer på 

170 pg/g. 

PFOS upptäcktes i 

flest livsmedel, följt 

av PFUnDA, 

Förekomsten av 

långkedjiga PFCA 

livsmedel och vatten 

från Färöarna, 

bekräftar tidigare 

observationer av 

deras ökning i arktisk 

biota.  

Den dominans som 

upptäcktes av 

kortkedjiga och 

långkedjiga 

homologer ger 

indikationer på 

exponering för 

ersättningsföreningar 

för PFOS och PFOA.  
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perfluorononanoic 

syra och PFOA.  

Nivåerna av 

PFUnDA och PFOA 

var högre än PFOS-

nivåena i fisk- och 

mjölkproverna.   
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Artikelmatris 4 
Gebbink, W. A., Glynn, A., Darnerud, P. O., & Berger, U. (2015). Perfluoroalkyl acids and 

their precursors in swedish food: The relative importance of direct and indirect dietary 

exposure. Environmental Pollution, 198, 108-115. doi:10.1016/j.envpol.2014.12.022 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med studien 

var att undersöka 

förekomsten av 

PFAA och en rad 

prekursor-föreningar 

i mat från 

livsmedelsbutiker i 

Sverige under åren 

1999, 2005 och 

2010.  

130 olika livsmedel 

inhandlades från två 

stora matvarukedjor i 

fyra stora svenska 

städer, under åren 

1999 och 2005. Året 

2010 köptes maten i 

Uppsala.  

Livsmedlen delades 

upp i 12 grupper och 

sedan 

homogeniserades, 

proverna 

extraherades och en 

instrumentell analys 

genomfördes. Där 

efter gjordes 

beräkningar och en 

kvalitetskontroll av 

proverna. Sedan 

uppskattades intaget 

av PFAA och 

prekursorer via 

kosten.  

PFOS-prekursorer 

upptäcktes i alla 

samlade prover från 

samtliga år och högst 

var koncentrationen 

1999. 

6 stycken diPAPs 

upptäcktes i de 

samlade årsproverna, 

med den högsta 

PdiPAP-

koncentrationen 

under 1999 och 

2005.  

Samtliga prekursorer 

återfanns 

övervägande i kött, 

fisk och ägg, baserat 

på analyser från 

livsmedel inköpta 

1999. 

 

De PFOS-

prekursorer som 

upptäckdes i de 

inköpta livsmedlen 

under åren 1999 och 

2005, motsvarade 1-

4% av det dagliga 

intaget av PFOS via 

kosten. 

DiPAPs är ensamt 

orsaken till 

exponering för 

PFHxA, medan 

diPAPs bidrog med 

1-19% till den totala 

exponeringen av 

PFOA och PFDA. 

Prekursor-föreningar 

bidrog generellt 

minst till den totala 

exponeringen under 

året 2010.  
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Artikelmatris 5 
Guerranti, C., Perra, G., Corsolini, S., & Focardi, S. E. (2013). Pilot study on levels of 

perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in selected 

foodstuffs and human milk from italy. Food Chemistry, 140(1-2), 197-203. 

doi:10.1016/j.foodchem.2012.12.066 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med 

studien är att 

analysera 

förekomsten av 

PFOS och PFOA i 

livsmedelsprover 

och modersmjölk 

från Siena och 

dess provins.  

49 stycken 

bröstmjölksprover 

samlades in från 

kvinnor boendes i 

Siena och dess 

provins.  

Information om 

ålder, yrke, rökning, 

kostvanor med mera 

insamlades från 

donatorerna. 

81 olika livsmedel 

inhandlades i en 

matvarubutik i 

Siena, förutom 

honung som köptes 

från en 

lokalproducent.  

Livsmedelsproverna 

homogeniserades 

och PFOS och 

PFOA extraherades 

från proverna. 

Det gjordes även 

beräkningar och 

kvalitetskontroll. 

PFOS påträffades i 

13/49 

bröstmjölksprover (0,76 

± 1,27 ng/g), medan 

PFOA endast 

upptäcktes i ett prov 

(8,04 ng/g).  

Endast PFOS hittades i 

livsmedelsprover. 

Fiskproverna var mest 

förorenade (7,65 ± 34,2 

ng/g). 

Medelkoncentrationerna 

var likande i kött, mjölk 

och mjölkprodukter 

(1,43 ± 7,21 ng/g och 

1,35 ± 3,45 ng/g). 

I samtliga 

spannmålsprodukter, 

ägg, grönsaker, honung 

och dryck, var PFOS-

koncentartionen under 

LOD.  

Resultaten från 

studien visar att 

konsumtion av de 

analyserade 

bröstmjölksproverna, 

inte skulle leda till 

att barnen 

överskrider det totala 

dagliga intaget för 

perfluorerade 

föreningar.  
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Modersmjölken och 

livsmedelsproverna 

analyserdes med 

hjälp av HPLC-ESI-

MS. 
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Artikelmatris 6 
Heo, J., Lee, J., Kim, S., & Oh, J. (2014). Foodstuff analyses show that seafood and water are 

major perfluoroalkyl acids (PFAAs) sources to humans in korea. Journal of Hazardous 

Materials, 279, 402-409. doi:10.1016/j.jhazmat.2014.07.004 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

I en koreansk 

studie var syftet att 

mäta 

koncentrationerna 

av PFAA i 

livsmedel och 

bestämma det 

dagliga intaget av 

PFAA via kosten 

och hur mycket 

varje enskilt 

livsmedel bidrog 

till intaget.  

397 olika livsmedel 

tillhörandes 66 

olika 

livsmedelsgrupper, 

inhandlades i Butan 

och representerade 

90 % av den typiska 

kosten hos den 

koreanska 

befolkningen. 

34 prover av 

kranvatten 

samlades också in. 

Sex olika metoder 

användes för att 

förbereda proverna, 

beroende på vilken 

livsmedelsgrupp 

livsmedlet tillhörde 

och sedan 

analyserades 

proverna.  

Koncentrationsvariationen 

av PFAA i de 66 olika 

livsmedlen varierade från 

under detektionsgränsen 

till 48,3 ng/g. 

PFOS och långkedjiga 

PFCA var de 

dominerande PFAA:erna i 

fisk, skaldjur och 

förädlade livsmedel.  

PFOA och kortkedjiga 

PFCA var dominerande i 

mejeriprodukter och andra 

drycker.  

Det dagliga intaget av 

PFOS och PFOA via 

kosten var lägre än det 

totala dagliga intaget som 

rekommenderats av 

EFSA.  

Fisk var en 

bidragande orsak 

till exponering för 

PFOS, medan 

mejeriprodukter 

bidrog till ökad 

exponering av 

PFOA. 

Kranvatten var en 

bidragande orsak 

till exponering av 

PFOA, om det var 

det som var den 

huvudsakliga 

källan till 

dricksvatten, till 

skillnad från om 

vatten dracks på 

flaska. 
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Artikelmatris 7 
Koponen, J., Airaksinen, R., Hallikainen, A., Vuorinen, P., Mannio, J., & Kiviranta, H. 

(2015;2014;). Perfluoroalkyl acids in various edible baltic, freshwater, and farmed fish in 

finland. Chemosphere, 129, 186-191. doi:10.1016/j.chemosphere.2014.08.077 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

I denna studie 

analyserades 

koncentrationer av 

PFAA i olika ätbara 

fiskar från Östersjön, 

sötvatten och 

odlingar.  

Olika fiskarter 

samlades in från 

Östersjön, en bukt, 

en sjö och från fyra 

fiskeodlingar, 

baserat på arter som 

vanligen förekom i 

den finska dieten.  

296 enskilda 

fiskprover samlades 

in mellan 2009-2010 

och de flesta 

poolades och sedan 

homogeniserade. 

Proverna 

extraherades och 

analys genomfördes 

med hjälp av LC-

ESI-MS/MS.  

Slutligen 

genomfördes en 

statistik analys.  

PFAA hittades i 

samtliga baltiska och 

sötvattensfisk-arter. 

Inga observationer 

av PFAA i odlad fisk 

gjordes. 

PFOS var den mest 

förekommande 

föreningen i varje art 

(41-100% av den 

totala 

koncentrationen). 

Den totala PFAA-

koncentrationen 

varierade mellan 

0,31-46 ng/g 

färskvikt.   

 

En anmärkningsvärd 

variation i 

koncentrationen av 

PFAA innebär att en 

enda fiskart inte är 

lämplig för at 

undersöka 

kontaminering av 

PFAA i ett visst 

område.  

Resultaten bekräftar 

att vild inhemsk fisk 

bidrar till intaget av 

PFAA via den finska 

kosten.  
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Artikelmatris 8 
Perez, F., Llorca, M., Kock-Schulmeyer, M., Skrbic, B., Oliveira, L., Martinello, K., . . . 

Barcelo, D. (2014). Assessment of perfluoroalkyl substances in food items at global scale. 

Environmental Research, 135, 181-189. doi:10.1016/j.envres.2014.08.004 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med studien 

var att bedöma 

nivåerna av 21 

PFAS i 238 

livsmedel från 

Brasilien, 

Saudiarabien, 

Spanien och 

Serbien. 

38 stycken livsmedel 

samlades in från 

Brasilien, 35 från 

Saudiarabien, 174 

från Spanien och 36 

från Serbien och 

dessa representerade 

de mest 

konsumerade 

livsmedlen för de 

olika geografiska 

områdena. Länderna 

representerade 

kosten i Sydamerika, 

västra Asien, 

medelhavsområdet, 

samt sydöstra 

Europa.  

Livsmedlen 

analyserades med 

hjälp av TFC, 

kombinerat med 

vätskekromatografi 

med LC-QQQ-MS 

genom användning 

av elektrospray (ESI) 

i negativt driftläge. 

Generellt sett låg 

koncentrationerna av 

PFAS mellan pg/g 

eller pg/ml.  

De mest frekvent 

upptäckta 

föreningarna var 

PFOS, PFOA och 

PFBA. 

Förekomsten av åtta-

kolkedje-föreningar i 

biota, tyder på deras 

stabilitet och 

förmåga att 

bioackumuleras. 

Dock är den höga 

frekvensen av de 

kortkedjiga-

föreningarna även en 

indikation på 

användningen av 

ersättningsföreningar 

i nya fluorerade 

material.  

Inga 

mängdskillnader i 

förekomsten av 

PFAS upptäcktes vid 

jämförelse av de 

olika länderna. 

Fisk och skaldjur var 

de mest bidragande 

livsmedelsgrupperna 

till PFAS i kosten, i 

samtliga länder.  
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Resultaten från 

studien visar att det 

tolerabla dagliga 

intaget för PFHxS, 

FTOH, PFBS, 

PFBA, PFOS och 

PFOA, inte 

överskreds.  
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Artikelmatris 9 
Riviere, G., Sirot, V., Tard, A., Jean, J., Marchand, P., Veyrand, B., . . . Leblanc, J. (2014). 

Food risk assessment for perfluoroalkyl acids and brominated flame retardants in the french 

population: Results from the second french total diet study. Science of the Total Environment, 

491, 176-183. doi:10.1016/j.scitotenv.2014.01.104 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med denna 

franska kost-studie 

var att mellan åren 

2007 och 2009 

bestämma 

exponeringen av 

giftiga föreningar 

som förorenar 

livsmedelskedjan, 

hos den franska 

befolkningen. 

Studien utformades 

utifrån den franska 

befolkningens 

konsumtionsvanor 

och livsmedel 

inhandlades som 

representerade dessa 

vanor. 

Sedan analyserades 

proverna, en 

kvalitetskontroll 

genomfördes och 

bedömning av 

exponering via 

kosten gjordes. 

Slutligen tolkades 

framtagen data.  

Jämförelser av 

beräkningar för 

exponering via 

kosten, med allmänt 

vedertagna 

hälsobaserade 

riktvärden, visade att 

de flesta 

föreningarna inte 

utgör någon risk.  

Kunskapsluckor 

finns fortfarande 

gällande vissa 

kongener inom 

denna stora 

ämnesgrupp.  
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Artikelmatris 10 
Squadrone, S., Ciccotelli, V., Favaro, L., Scanzio, T., Prearo, M., & Abete, M. (2014). Fish 

consumption as a source of human exposure to perfluorinated alkyl substances in italy: 

Analysis of two edible fish from lake maggiore. Chemosphere, 114, 181-186. 

doi:10.1016/j.chemosphere.2014.04.085 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med studien 

var att undersöka 

förekomsten av 

polära antropogena 

föroreningar (PFOS 

och PFOA) i två 

fiskarter (sik och 

aborre) från sjön 

Maggiore i Italien. 

Samt bedöma 

människors 

exponering av dessa 

föroreningar via 

kosten genom 

konsumtion av fisk.  

PFOS och PFOA 

detekterades med 

hjälp av LC-MS/MS 

i muskelprover på 

sik och Aborre från 

sjön Maggiore, som 

ligger på den södra 

sidan av de 

italienska alperna. 

  

PFOA hittades inte i 

några av de 

analyserade proverna, 

över den 

kvantifierbara gränsen 

på 0,50 ng g-1 

färskvikt.  

PFOS förekom i 

samtliga 90 

undersökta prover, 

med koncentrationer 

upp till 46,0 ng g-1 

färskvikt.  

Medelkoncentrationen 

av PFOS i sik var 

20,0 ng/g färskvikt, 

medan i abborre var 

medelkoncentrationen 

22,2 ng/g färskvikt.  

Vid jämförelse av 

resultaten från 

denna studie med 

tidigare data 

gällande intag av 

PFOS, föreslår 

författarna till denna 

studie att fisk från 

sjön Maggiore, kan 

vara en viktig källa 

till exponering för 

PFOS via kosten, 

även om de 

undersökta värdena 

var lägre än det 

totala dagliga 

intaget som 

föreslagits av EFSA.  
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Artikelmatris 11 
Vestergren, R., Berger, U., Glynn, A., Cousins, I. T., Institutionen för tillämpad 

miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet, & Naturvetenskapliga fakulteten. (2012). 

Dietary exposure to perfluoroalkyl acids for the swedish population in 1999, 2005 and 2010. 

Environment International, 49, 120-127. doi:10.1016/j.envint.2012.08.016 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med studien 

var att förklara 

osäkerheter gällande 

intaget av PFSA och 

PFCA via kosten. 

Detta genom att 

beräkna det 

genomsnittliga totala 

intaget av PFSA och 

PFCA hos den 

svenska 

befolkningen. Samt 

att identifiera de 

livsmedelskategorier 

som främst bidrar till 

den totala 

exponeringen för 

dessa ämnen och 

slutligen jämföra 

skillnader i intaget av 

PFSA och PFCA 

mellan åren 1999 till 

2010. 

Det genomsnittliga 

intaget av PFAA hos 

den svenska 

befolkningen, 

beräknades genom 

att använda en 

mycket känslig 

analysmetod på 

livsmedelsprover 

som insamlats från 

matbutiker i Malmö, 

Göteborg, Uppsala 

och Sundsvall år 

1999, 2005 och 

2010. 

Efter analysen 

genomfördes en 

kvalitetskontroll och 

sedan uppskattades 

intaget av PFSA och 

PFCA via kosten. 

Exponering för 

PFOS (860-1440 pg 

kg-1 day-1), PFUnDA 

(90-210 pg kg-1 day-

1), PFDA (50-110 pg 

kg-1 day-1) och PFNA 

(70-80 pg kg-1 day-1) 

via kosten, orsakades 

främst av 

konsumtion av fisk 

och kött. 

Exponering för 

PFOA, orsakades av 

konsumtion av 

spannmål, 

mejeriprodukter, 

grönsaker och frukt. 

Dock återfanns 

PFOA i låga nivåer 

(8-62 pg kg1 day-1) i 

dessa 

livsmedelsgrupper. 

Det uppskattade 

intaget av PFOS och 

PFOA i denna 

studie, var fyra till 

tio gånger lägre 

jämfört med 

liknande studier.  

Dock var intaget av 

PFOS och PFOA via 

kosten, beräknat för 

den svenska 

befolkningen, sex 

till tio gånger högre 

än exponeringen via 

hushållsdamm och 

dricksavatten. 

Vad gäller PFHxA, 

PFHpA och PFHxS 

var dricksvatten den 

huvudsakliga 

orsaken till 

exponering. 

Hushållsdamm 

bidrog till den totala 

exponeringen för 

PFHxA, PFHpA, 
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PFNA, PFTrDA och 

PFTeDA. 

Under alla 

provtagningsår 

varierade intaget av 

samtliga PFAA med 

mindre än en faktor 

tre. Detta visar att 

intaget av PFAA har 

varit relativt 

konstant under de 

senaste tio åren. 
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