
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Mikroplast	i	marina	livsmedel	
En	studie	om	förekomst,	risker	och	överföring	mellan	trofinivåer	

 
 
 
 
 
 
 

Datum: 3 september 2018 

Kursnamn: Miljövetenskap, självständigt arbete 

för kandidatexamen 

Författare: Sabina Bertilsson 

Handledare: Magnus Engwall	

Godkänd den:  

Kursnummer: MX107G 

Betyg:  

Examinator: Maria Larsson 



2	
	

Sammanfattning  
Cirka 35 tusen ton plast beräknas flyta omkring i haven. Där plastkoncentrationerna är 

som störst antas det bero på havsströmmar, nedskräpning från folktäta kuster men 

även fiskeredskap som lämnats kvar eller gått sönder till havs. På grund av UV-

strålning, saltvatten och kemiska reaktioner vittrar plastpartiklarna sönder och bildar 

det som kallas för mikroplast. Avsiktligt tillverkade mikroplaster kan även tillsättas 

till produkter med olika önskvärda egenskaper, exempelvis som en polerande effekt i 

tandkräm och andra hygienartiklar. De plastpolymerer som återfinns mest i haven är 

polyetylen (PE), polypropylen (PP), polystyren (PS) och polyetylen tereftalat (PET). 

Man har hittat mikroplaster i olika marina livsmedel såsom som räkor, musslor samt 

olika matfiskar bland annat torsk men även i livsmedel som havssalt. Det är dock 

svårt att säga hur dessa mikroplaster kan påverka vår hälsa men konsumerar man fisk 

och skaldjur finns det en risk att man också konsumerar mikroplaster. Trots att 

mikroplaster upp till 5 millimeter med största sannolikhet passerar vårt 

matsmältningssystem vid konsumtion, finns det ändå risker då tillsatser i 

plastpolymererna kan vara hormonstörande och cancerogena.  

 

Nyckelord: Fisk, skaldjur, filtrering, plast, trofinivå, polymer, marina miljöer. 
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Introduktion  
Livsmedelsverket (2018b) rekommenderar att äta fisk och skaldjur två till tre gånger i 

veckan och mycket av det vi äter idag kommer ursprungligen från den marina miljön. 

Haven är dock förorenade med stora mängder plast. Från starten på 1950-talet fram 

till år 2015 hade man producerat cirka 8300 miljoner ton plast (Geyer et al., 2017). 

Plastföremålen fragmenteras med tiden samt genom olika kemiska processer till 

mindre partiklar (Auta et al., 2017) som sedan kan hamna i många av de marint 

levande organismerna. De mest förekommande plasterna är inte biologiskt 

nedbrytbara utan ackumuleras i miljöerna de hamnar i (Geyer et al., 2017). Detta 

leder till stora massor av flytande plast, så mycket som 35 tusen ton (Cozar et al., 

2014), dock antas lika mycket även sjunka och sedimenteras på havets botten eller tas 

upp i levande organismer och djur (Nerland et al., 2014). Den här litteraturstudien 

belyser förekomsten av mikroplast (<5 mm) i de marina miljöerna samt närvaron i 

några av de marina livsmedel och organismer som förekommer i havet. Studien 

beskriver bland annat överföring av mikroplast genom trofinivåerna i näringskedjan 

genom musslor som filtrerat polystyren (PS) som förs vidare till krabbor (Farrell & 

Nelson, 2013). Hoppkräftor av arten C. helgolandicus som är vanlig föda för många 

fisk- och skaldjursarter visar effekter i form av färre kläckta ägg såväl som förändrat 

beteende i födosök efter konsumtion av mikroplast (Cole et al., 2015). Förekomsten 

av mikroplast visar sig i många fisk- och skaldjursarter och likaså varierar metoderna 

för hur man extraherar mikroplasterna från djuren. Trots att mikroplast kommit att bli 

ett högaktuellt ämne för forskning saknas det idag standardiserade analysmetoder 

(Rochman et al., 2015). Tydliga definitioner för mikroplast i förhållande till 

polymertyp saknas likaså, såväl som inom vilket storleksintervall mikroplast ska 

räknas till (Aurell et al., 2017; Lestander et al., 2018).  
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Bakgrund 

Plast 
Det var under 1950-talet som plastproduktionen tog fart med en årlig produktion på 2 

miljoner ton, och i nutid (2015) produceras cirka 380 miljoner ton plast per år. Fram 

till år 2015 hade totalt cirka 8300 miljoner ton plast producerats (Geyer et al., 2017).  

Plast kan beskrivas som olika former av polymerer tillverkade av olja alternativt 

biobaserade plaster eller biprodukter från olja (Aurell et al., 2017). Beroende på vad 

det är för plast kan den innehålla olika tillsatser. Det kan vara mjukgörare för att få en 

formbar plast, stabilisatorer för att undvika att den bryts ned av exempelvis UV-

strålning samt flamskyddsmedel för att den ska klara av höga temperaturer (Lestander 

et al., 2018). Flera av dessa ämnen och tillsatser är dock farliga för miljön samt för 

vår hälsa och vissa av dem har visat sig vara såväl cancerogena som hormonstörande 

(Lithner et al., 2009; Rochman et al., 2014). Några av de mest tillverkade 

polymererna är polyetylen (PE), polypropylen (PP), polystyren (PS), polyvinylklorid 

(PVC) och polyetylen tereftalat (PET). Ingen av dessa polymerer är biologiskt 

nedbrytbara vilket gör att de snarare ackumuleras än bryts ned när de hamnar i 

naturen. Det enda sättet att permanent bryta ned plastskräpet är genom olika 

förbränningsprocesser (Geyer et al., 2017). Beroende på förbränningsprocess, 

exempelvis vid ofullständiga förbränningsprocesser eller i brist på korrekt 

reningsteknik av rökgaser kan bland annat dioxiner spridas med förbränningsgaserna, 

speciellt vid förbränning av polymeren PVC (Klar et al., 2014).  

Mikroplast		
Mikroplast beskrivs generellt i forskningslitteraturen som väldigt små bitar av plast i 

olika material, mikroplast brukar användas som ett samlingsnamn för plastpartiklar 

inom storleksintervallet 1 nm till 5 mm, även om den nedre gränsen är mindre vanlig 

enligt Aurell et al. (2017). Collard et al. (2017) benämner mikroplast inom 

storleksintervallet 0,1 µm till 5 mm. Cole & Galloway (2015) begränsar mikroplast 

mellan 0,001 µm och 1 mm. Browne et al. 2015 beskriver mikroplast upp till 1 mm 

och benämner makroplast över 1 mm. Mikroplast kan även delas in i två kategorier, 

primär- och sekundär mikroplast. Primär mikroplast är plastpartiklar tillverkade med 

syfte att tillsättas som råmaterial, så kallat pellets i plastprodukter eller som tillsats i 

exempelvis tandkräm eller kosmetika för att uppfylla en specifik funktion, oftast för 
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en skrubbande eller polerande effekt. Plast som fragmenterats till mindre bitar på 

grund av exempelvis växlande väderförhållanden eller UV-exponering beskrivs som 

sekundär mikroplast (Aurell et al., 2017; Auta et al., 2017). Mikroplast kan vara fibrer 

från kläder, fragment från fiskeutrustning, förpackningsmaterial samt andra artiklar 

tillverkade av plast såväl som plastpartiklar tillsatta i kosmetika och hygienartiklar 

(Auta et al., 2017). Således är mikroplaster en heterogen grupp partiklar som varierar 

i storlek, färg, form, densitet och kemisk sammansättning vilket också skapar 

svårigheter vid framtagande och utförande av en korrekt analysmetod för identifiering 

och ursprung av mikroplast (Avio et al., 2015). Aurell et al. (2017) och Lestander et 

al. (2018) nämner att det finns luckor om mikroplast och dess definition. Författarna 

menar att det finns behov av en tydligare beskrivning som inkluderar bland annat 

polymertyp, storlek av partikel samt sammansättning av tillsatser med mera. 

Livsmedelsverket, (2018a) skriver om avsaknaden av en standardiserad analysmetod 

för mikroplast, vilket leder till olika resultat som då inte är jämförbara.   

Mikroplast och interaktion mellan andra ämnen 
Det har visat sig att mikroplaster i vatten har en förmåga att adsorbera andra ämnen 

från den marina miljön, såväl organiska som oorganiska miljögifter exempelvis 

polyklorerade bifenyler (PCB) och tungmetaller (Alexander et al., 2016). De ämnen 

som ibland förekommer i plastpartiklarna kan vara tillsatta eller ha bildats vid 

tillverkningen av plasten men kan även ha sorberats i efterhand från omgivande 

miljöer. Exempel på ämnesgrupper är PCB, diklordifenyltrikloretan (DDT) och 

polyaromatiska kolväten (PAH) som härstammar från bland annat industriprocesser, 

bekämpningsmedel eller olika förbränningsprocesser (Thompson et al., 2009). En 

japansk studie har visat att dessa miljögifter i vissa fall kan vara hundra till miljoner 

gånger högre i koncentration på ytan av plastpartiklar än i det omgivande vattnet 

(Mato et al., 2001).  

Mikroplast i marina miljöer  
Av all plast som hamnar i havet är ungefär 50 % flytande (Nerland et al., 2014). 

Mängden plast som flyter på havens yta beräknas vara så mycket som 35 tusen ton 

(2010) (Cozar et al., 2014). Högst koncentration av plast cirkulerar i den norra delen 

av Stilla havet, vilket antas bero på stora plastutsläpp från Asiens östkust samt att 

havsströmmar koncentrerar materialet till dessa havsområden (Cozar et al., 2014). 
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Enbart under år 2010 beräknades det att upp till 13 miljoner ton plastskräp hamnade i 

havet (Jambeck et al., 2015). Partiklar av plast såväl mikroplast som makroplast 

(plastbitar större än 20 mm) går att finna över större delar av världens hav, från 

Atlanten till Medelhavet såväl som vid kusterna av Antarktis (Barnes et al., 2009). 

Närvaron av skräpet i haven beror på hur strömmar rör sig. Medelhavet har som 

exempel visat sig innehålla stora mängder flytande plast i jämförelse med andra hav. 

Detta antas vara på grund av dess isolerade placering, utan tidvatten eller större 

havsströmmar men även på grund av tät befolkning vid kusterna. Färre studier är dock 

utförda på skräp som nått havsbotten, alltså partiklar som sedimenterats, vilket beror 

på att det är mer problematiskt och dyrt att hämta in prover från dessa djup (Barnes et 

al., 2009). Densiteten av plastpartiklarna i förhållande till salthalt, UV-strålning, 

kemiska reaktioner samt närvaro av mikrobiologiska organismer påverkar även hur 

plasterna kommer att cirkulera i vattnet (Aurell et al., 2017; Lestander et al., 2018). 

Det kan bero på plastens uppbyggnad, det vill säga vilken polymer och tillsatser den 

innehåller. Detta påverkar mikroplastens densitet som sedan avgör om partiklarna 

kommer flyta eller sjunka. Därför kan man förvänta sig finna mikropartiklar i olika 

delar av haven såväl som hos olika arter inom näringskedjorna (Aurell et al., 2017). 

 

Organismer som andas med gälar exempelvis fisk och skaldjur men även filtrerande 

organismer så som musslor och plankton påverkas av plasten som är närvarande i 

haven (Nerland et al., 2014). Rochman et al. (2014) skriver hur ett försök med 

medakafiskar från Japan visat på tidiga stadier av endokrina störningar vid exponering 

av så lite som 8 ng plast per ml vatten. Detta i jämförelse med högsta rapporterade 

koncentration i havet på 300 ng/ml vatten. En studie utförd på algerna Chlorella och 

Scendesmus, det vill säga primärproducenterna från den lägsta trofinivån har visat att 

plastpartiklar kan störa deras möjlighet att utföra fotosyntes (Bhattacharya et al., 

2010). Fotosyntesen i sig är viktig för deras tillväxt och möjlighet att producera syre. 

Mikroplast är därför ett problem för marina miljöer och dess individer i ekosystemen. 

I många trofinivåer har man sett att närvaron av mikroplast förvillar organismerna då 

partiklarna misstas för föda när de flyter på vattenytan eller sjunker till botten (Cole et 

al., 2015; Seltenrich, 2015). Även fåglar, sköldpaddor och däggdjur såsom valar 

påverkas negativt av mikro- och makroplast som finns närvarande i de marina 

miljöerna, konsekvenserna är olika men kan visa sig genom sämre födosök, färre 

kläckta ägg, svält och död (Browne et al., 2015). I en omfattande 
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litteratursammanfattning har man redogjort för över 44 000 individuella fall med 

antropogent skräp i marina miljöer. Det rapporterades om intrassling men även 

konsumtion av antropogent skräp, i över 13 000 fall rapporterades det om just 

konsumtion, där plast var det material som förekom mest frekvent bland de 

konsumerade ämnena (Gall & Thompson, 2015). Därför är det intressant att titta på 

organismer som utsätts för mikroplaster, speciellt i den marina miljön där mycket 

fortfarande är ovisst i förhållande till vilka mängder av plast som är närvarande 

(Lusher, 2016). På så sätt kan man få en uppfattning om hur mycket plast som marina 

individer får i sig. Likväl för att få en uppskattning om hur mycket mikroplast 

människan kan utsättas för via livsmedel från den marina miljön.  

Lagstiftning  
Problematiken med plast i marina miljöer berör fler av Sveriges miljökvalitetsmål, 

bland annat Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt 

levande kust och skärgård (Aurell et al., 2017). Kemikalieinspektionen är den 

myndighet som i Sverige jobbar som tillsynsmyndighet över bland annat kemikalier 

samt olika ämnen i varor och produkter. Kemikalieinspektionen jobbar mot 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och i februari 2018 beslutades det om ett förbud mot 

mikroplaster mindre än fem millimeter i kosmetiska produkter avsedda att sköljas av. 

Anledning är att man funnit mikroplaster i produkter som hårbalsam, deodorant, 

hårborttagningsmedel samt andra hygien- och kosmetikaprodukter. Förbudet mot 

dessa produkter börjar gälla den 1 juli 2018 (Lestander et al., 2018).  

 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att genom en litteraturstudie undersöka förekomsten av plaster i 

marina livsmedel, det vill säga livsmedel som ursprungligen kommer från haven. 

Studien kommer även belysa eventuella konsekvenser som mikroplast får för 

individer från olika trofinivåer inom det marina ekosystemet samt huruvida det är 

någon risk för oss som människor att äta dessa livsmedel.   

 

- Vilka marina livsmedel innehåller mikroplaster och vilken typ av plast handlar 

det främst om?  

- Kan mikroplast överföras mellan trofinivåerna? 
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- Vilka risker medför mikroplasten i den marina miljön för människa samt för 

djur och miljö? 

Metod 
Denna litteraturstudie gjordes som en semi-systematisk litteratursökning vilket är en 

strukturerad litteraturgenomgång med tydlig frågeställning och syfte (Bryman, 2011). 

Tiden för arbetet tillät inte att ta del av all forskning inom ämnet då det på senare år 

producerats en mycket stor mängd artiklar om mikroplast inom marina miljöer och 

organismer.  

Litteratur 
De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för litteraturstudien söktes fram via 

databasen Web of science som fokuserar på publikationer med natur- och 

miljövetenskaplig inriktning. Olika typer av sökord formulerades som sedan via 

sökhistoriken i databasen kombinerades till olika relevanta sökresultat. Artiklarna 

som listades i sökresultatet letades sedan igenom efter relevanta artiklar som passade 

ämnet. Sökord som användes var bland annat; microplastic, nanoplastic *plastic, 

marine*, food*, seafood, pollution, ingestion och shellfish. Om titeln på artikeln var 

lämplig för ämnet lästes abstraktet igenom för att få en bättre förståelse om vad 

artikeln handlade om. Därefter studerades artikeln i sin helhet för att se hur 

forskningen genomförts och vad författarna kommit fram till. Där artiklarna var svåra 

att hitta i heltext-format användes databasen Google och Google-scholar för att få ett 

bredare sökresultat som inkluderade artiklarna i fulltext. Review artiklar användes 

även som underlag till litteraturstudien, detta för att få en bredare insyn i ämnet i en 

mer koncentrerad form. Inklusionskriterierna var artiklar skrivna på engelska samt att 

de var vetenskapligt granskade. Forskning inom ämnet mikroplast är förhållandevis 

nytt, därför behövdes inga kriterier för publiceringsår. Fokus ligger på nyare artiklar 

från senare 2000-tal. Vid påståenden i review artiklarna där angivna källor fanns med 

återgick jag till primärkällan för att säkerställa att det blev korrekt angiven 

information. Litteratur som inte söktes fram primärt via Web of Science återfanns i 

många fall bland källhänvisningen i artiklar intressanta för ämnet. Eftersom en stor 

del av den studerade litteraturen återfanns på detta sätt var en sökmatris över 

sökresultaten inte meningsfull. 
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Övrigt  
Förutom artiklar användes även litteratur från myndigheter och organisationer för att 

få en översyn av aktuella lagstiftningar, förordningar samt pågående arbeten inom 

ämnet. Litteratur från svenska myndigheter återgav dessutom relevant information 

som är aktuell inom Sverige och Europa. Under tiden för uppsatsskrivandet pågick 

kontinuerliga handledningstillfällen med ansvarig handledare Magnus Engwall.  

Min utgångspunkt 
Denna litteraturstudie kommer att utgå från en bred definition av termen mikroplast, 

just begreppet mikroplast kommer att inkludera såväl primär- som sekundär 

mikroplast. Den generella definitionen enligt GESAMP (2010) är plastpartiklar av 

storlek 5 millimeter i diameter eller mindre. Tolkningen av begreppet utgår från hur 

begreppet mikroplast beskrivs i vetenskapliga studier såväl som av myndigheter. Jag 

kommer följaktligen att utgå från mikroplast som partiklar mindre än 5 millimeter 

utan någon nedre gräns. Detta då definitionen om vad som definieras som mikroplast 

varierar inom litteraturen, emellertid håller sig majoriteten av litteraturen inom 5 

millimeter.  

Diskussion 

Förekomst av mikroplast i skaldjur 
Då ungefär hälften av de plaster som hamnar i havet är flytande (Nerland et al., 2014) 

kan man förvänta sig att 50 % också sjunker för att nå bottensedimenten. Många av de 

marina organismerna rör sig på eller nära havets botten inte minst olika typer av 

skaldjur. Den mest förekommande arten av räkor i europeiska vatten är den 

europeiska brunräkan (Crangon crangon) som vanligen hittas i sand- och lersediment 

i grunda kustvatten, där man likaså kan förvänta sig en relativt hög närvaro av 

mikroplaster. Räkorna spelar en viktig roll för funktionerna i ekosystemet däribland 

som föda för större predatorer (Devriese et al., 2015). Däremot förväntas de genom 

sin livscykel även utsättas för mikroplast av olika polymertyper och koncentrationer 

som då kan föras vidare genom trofinivåerna och hitta sin väg in som livsmedel. 

Totalt fångades 165 C. crangon med trål under mars och oktober vid åtta olika platser 

på grunt vatten vid kusterna runt Frankrike, Belgien, Nederländerna och 

Storbritannien. Undersökning av 45 C. crangon i skalat tillstånd (dvs. 



11	
	

svansmuskulaturen) och 45 stycken i oskalat tillstånd (dvs. med bevarat skal) 

genomfördes för att kontrollera närvaron av mikroplaster. För att extrahera 

mikroplasterna för undersökning placerades räkorna i en lösning under natten för att 

bryta ned vävnad. Efter två upphettningar filtrerades sedan lösningen genom ett filter 

med mellan 10 till 20 µm porstorlek (Devriese et al., 2015.)  

 

En visuell undersökning med mikroskop genomfördes och partiklarna kunde 

kategoriseras in i fibrer, plastfilm, fragment och flisor. Någon vidare identifiering av 

polymertyp gjordes inte, dock genomfördes ett punkttest med en upphettad nål för att 

testa fragment som var svåra att urskilja från naturliga partiklar. Den heta nålen tillät 

plasten att få en klistrig yta samt lämna märken efter sig. Förutom extraktion av 

mikroplasterna utfördes även en generell översikt av räkornas morfologiska 

egenskaper, det vill säga relationen mellan längd och vikt. Utvärderingen av C. 

crangon egenskaper visade att de individer som fångades under mars var i bättre 

fysisk form än de individer som fångades under oktober, detta på grund av att de var 

större (Devriese et al., 2015). Mikroskopiska fibrer varierade i storlek mellan 200 till 

1000 µm och återfanns i 104 av de 165 individerna (tabell 1). Endast en individ 

innehöll plastfragment och åtta individer innehöll plastfilm. Bitarna av plastfilm och 

biten av fragment var relativt små med ett storleksintervall mellan 20 till 100 µm. 

Filtret som användes hade en porstorlek mellan 10 till 20 µm vilket tillåter partiklar 

mindre än detta att filtreras bort. Av alla 165 räkor hade 63 % av dessa konsumerat 

mikroplast och majoriteten av plastpartiklarna som återfanns var syntetiska fibrer. 

Efter undersökningarna kunde man konstatera att plastpartiklarna endast återfanns i 

hela räkor, det vill säga att man inte fann några partiklar i svansmuskulaturen på 

räkorna. Man fann inte heller några tecken på att mikroplasten påverkade räkornas 

hälsa vid jämförelse mellan närvaron av mikroplast samt räkornas näringsmässiga 

hälsotillstånd (Devriese et al., 2015). 

 

Musslor får likt många andra skaldjur och fiskar i sig föda genom filtrering av vatten 

vilket också betyder att mycket av det som befinner sig i vattnet följer med i 

filtreringen (Khoironi et al., 2018). Den här studien beskriver en undersökning utförd 

på gröna musslor av sorten Perna viridis från tre olika insamlingsplatser. 

Insamlingsplatserna för musslorna varierade i form av havsvattnets salthalt, varav en 

plats med hög salthalt ungefär fem kilometer från kusten, en plats med låg salthalt 
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ungefär 0,5 km från kusten samt en insamlingsplats med bräckt vatten. Från varje 

insamlingsplats fångades 10 fullvuxna musslor som vuxit på ett djup av två meter. För 

att identifiera mikroplasten användes ett mikroskop, bitarna klassificerades sedan in i 

underkategorier såsom fibrer, flisor, flagor och fragment. Resultaten visade på en 

variation av storlek och form på mikroplastpartiklarna funna i musslorna. De 

individer insamlade vid hög salthalt hade högst antal partiklar medan musslorna funna 

i bräckt vatten hade lägst antal partiklar. Musslorna från hög salthalt innehöll 

storleksmässigt mindre partiklar jämfört med musslorna från det bräckta vattnet som 

innehöll större mikroplastpartiklar. Detta antas bero på att den höga salthalten i 

vattnet tär mer på plasten som då fragmenteras i större grad än vad den gör i bräckt 

vatten (Khoironi et al., 2018). 

 

Enligt studierna där skaldjuren undersöktes för mikroplast från vilt tillstånd kan man 

konstatera att såväl räkorna C. crangon som blåmusslorna P. viridis konsumerade 

mikroplast av olika typ (tabell 1). För räkorna var majoriteten av mikroplasten fibrer, 

en förklaring till detta kan möjligen vara på grund av att räkor inte är speciellt stora 

organismer. Eftersom de då konsumerar organismer som är mindre än dem själva 

exempelvis zooplankton, småfisk och alger av olika slag (Devriese et al., 2015) kan 

detta vara en anledning till att antalet större mikroplaster inte heller fanns i större 

utsträckning bland räkorna. Musslorna konsumerade större bitar av plast (Khoironi et 

al., 2018). Detta kan bero på att den lägre salthalten i samma utsträckning inte 

fragmenterat bitarna till mindre partiklar eller att musslorna på något sätt väljer större 

plastpartiklar när de äter. Khoironi et al. (2018) valde att endast använda sig av totalt 

30 individer i sin studie vilket visade sig räcka för att få jämförbara resultat. Däremot 

hade det likt Devriese et al. (2015) varit intressant att se om resultaten varierat med en 

större mängd individer från en bredare variation av insamlingsplatser eller olika tider 

på året. Huruvida salthalterna vid insamlingsplatserna i Devriese et al. (2015) skiljer 

sig mot Khoironi et al. (2018) framgår inte, möjligen hade resultatet sett annorlunda 

ut om räkorna fångats med en större variation i förhållande till saltvariation och närhet 

till kust.  

Effekter i skaldjur  
För att få en förståelse av hur och om mikroplasterna överförs vidare mellan olika 

individer krävs studier på hur mikroplaster förs vidare i näringskedjan och mellan 



13	
	

trofinivåerna. I Farrell & Nelson (2013) undersöks transporten av mikroplast från 

musslor till krabbor. I studien användes 24 levande blåmusslor (Mytilus edulis) och 24 

levande hon-krabbor (Carcinus maenas). Krabborna fick svälta under tre dagar innan 

experimentet och musslorna skrubbades rena från eventuella organismer och smuts. 

Skaldjuren placerades i varsin behållare med 400 ml vatten och fick acklimatisera sig 

till den nya miljön under 15 min innan experimentet påbörjades. Därefter fylldes 

behållarna med ungefär 400 miljoner mikropartiklar av PS. Efter detta kontrollerades 

det så att musslorna åt av partiklarna genom att de öppnade och stängde sitt skal. Efter 

en timme togs musslorna ur vattnet och öppnades upp. Musslorna valdes sedan 

randomiserat ut för att matas till varje krabba. Försöken gjordes i triplikat med tre 

krabbor för varje försök för att uppnå signifikansnivå. De första nio krabborna 

kontrollerades efter 1, 2 och 4 timmar. Resten av krabborna kontrollerades efter 24 

timmar, 4, 7, 14 samt 21 dagar. De krabbor som kontrollerades efter flera dagar 

matades med fisk fri från plast var tredje dag. När försöksperioderna var över kunde 

man konstatera att det fanns mikroplast i krabbornas hepatopankreas, mage, 

äggstockar samt gälar (tabell 1) (Farrell & Nelson 2013). Störst koncentration av 

mikroplast återfanns i magen på krabborna som kontrollerades efter 1 timme följt av 2 

och 4 timmar. Provtagningar i hepatopankreas, äggstock och gälar visade på flest 

antal plastpartiklar efter 1 timme. Efter 21 dagar återfanns inga partiklar i organen hos 

krabborna. Däremot innehöll prover av hemolymfa från djuren fortfarande ett antal 

mikropartiklar. Denna studie beskriver hur man matar en individ i en högre trofinivå 

med en individ från en lägre trofinivå och bekräftar därmed överföring av mikroplast 

mellan trofinivåerna. Detta bekräftar även hur bioackumulation samt 

biomagnifikation av plastpartiklar är en faktor mellan konsument och byte (Farrell & 

Nelson 2013).  

 

Hoppkräftor är en typ av zooplankton som filtrerar sin föda, det vill säga att de med 

hjälp av sina spröt drar åt sig vattenburna partiklar till sin mun som de sedan 

konsumerar. I en studie utförd på hoppkräftor av arten Calanus helgolandicus 

exponerades hoppkräftorna för mikroplast av polymeren PS i vattnet de fick leva i 

(Cole et al., 2015). De matades med samtidigt med Thalassiosira weissflogii som är 

en alg och föda för hoppkräftan. I den grupp av hoppkräftor som utsattes för 

mikroplast av storlek 20 mikrometer tillsammans med T. weissflogii i vattnet såg man 

att storleken på födan som hoppkräftorna valde att konsumera begränsades 
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signifikant. Detta i jämförelse med kontrollgruppen utan mikroplast som valde att 

förtära alger med ett bredare storleksintervall. Resultaten från studien visade även på 

en försämring i äggproduktion såväl som försämrad kläckning av nya larver. Av dessa 

resultat kan man dra slutsatsen att mikroplast som finns tillgängligt i vattnet 

konkurrerar med födan för hoppkräftor av arten C. helgolandicus såväl som andra 

arter av hoppkräftor. Samtidigt nämner författarna till studien att ett försämrat intag 

av algföda på grund av närvaron av mikroplast bidrar till sämre energiintag. Ett stort 

intag av mikroplaster snarare än alger kan liknas vid svält och då förbrukas 

hoppkräftornas fettlager inom tre dagar. I sin tur kan det påverka organismer i högre 

trofinivåer som förlitar sig på att födan ska ge dem den näring de behöver. Detta då C. 

helgolandicus är en huvudsaklig föda för många av de vanligaste matfiskarna (Cole et 

al., 2015). 

Negativa hälsokonsekvenser för skaldjur 

I studien där man undersökte överföring mellan trofinivåer genom att studera 

överföring av mikroplaster från blåmusslor M. edulis till krabbor av arten C. maenas 

konstaterades en överföring av mikroplaster (Farrell & Nelson 2013). Partiklarna 

visade sig i organen hos krabban redan efter en timme och en del partiklar stannade 

kvar i upp till 14 dagar. Plastpartiklar kan innehålla ämnen som verkar 

hormonstörande (Rochman et al., 2014) vilket skapar anledning till oro om 

mikroplasterna når organen. Speciellt då resultaten från studien av Farrell & Nelson 

(2013) visar att mikroplast återfanns i äggstockarna hos krabborna så tidigt som efter 

en timme efter konsumtion av endast en mussla. Trots att studien inte redogjorde för 

om mikroplasterna påverkade krabbornas fysiska status så kan hälsoeffekter i 

jämförelse med studien med hoppkräftor av Cole et al. (2015) diskuteras. 

Hoppkräftorna visade sig få försämrad äggproduktion såväl som kläckning av nya 

larver. Möjligtvis har detta att göra med hormonella störningar på grund av närvaron 

av mikroplaster hos hoppkräftorna även om studien inte redogör för om några organ 

hos hoppkräftorna var påverkade. Hoppkräftorna som utsattes för mikroplast valde att 

inta föda av mindre storlek vilket också kan ha bidragit till en försämrad 

fortplantning. Effekter som visar sig som försämrad kläckning av nya larver skulle 

kunna innebära lägre bestånd av hoppkräftor i områden med höga koncentrationer av 

mikroplast. Till följd av detta skulle organismer som förlitar sig på hoppkräftor som 

byte få svårare att finna föda.  
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Human konsumtion av skaldjur 
Musslor och andra skaldjur som konsumeras med organ är livsmedel som skulle 

innebära störst risk i förhållande till konsumtion av mikroplaster. Framförallt då 

konsumenten själv i många fall ansvarar för att skala och rensa dessa skaldjur. Enligt 

studien av Devriese et al. (2015) som undersökte räkor av arten C. crangon och 

förekomsten av mikroplaster konstaterades att så många som 104 av de 165 

undersökta individerna innehöll mikroplast. Visserligen kunde man konstatera att 

svansmuskulaturen som är den del som vanligtvis konsumeras inte innehöll några 

partiklar av mikroplast. Trots detta råder det misstankar om att man ändå kan få i sig 

mikroplast via ofullständigt rensade räkor där hela eller delar av tarmen lämnas kvar. 

Det är tänkbart att man utöver detta kan få i sig mikroplaster med räkor då mikroplast 

kan förekomma på skalet som genom slarvig hantering kan komma i kontakt med den 

delen som konsumeras. Med anledning av detta skulle en genomsnittlig konsumtion 

på 500 gram räkor per person innebära en konsumtion på upp till 175 

mikroplastpartiklar per år enligt en uträkning av Devriese et al. (2015). 

Förekomst av mikroplast i fisk  
Torsk (Gadus morhua) är en av de vanligaste fisksorterna, vissa av dessa fiskbestånd 

är däremot rödlistade på grund av överfiske. Torsken konsumerar olika typer av 

skaldjur, andra fiskar och plankton. I en studie av Bråte et al. (2016) undersöktes 

magsäckar från torsk fångad från sex olika platser längst med Norges kust. Av de 302 

fiskmagar som undersöktes återfanns plast i endast nio av dessa (tabell 1), däremot 

var 100 av dessa magsäckar tomma vid undersökningstillfället vilket kan vara en 

förklaring till varför så få av dem innehöll plast (Bråte et al., 2016). Författarna 

nämner att det var svårt att urskilja plasten i maginnehållet vilket kan ha varit en 

annan faktor till varför de inte fann plast i fler än nio magsäckar. Maginnehållet som i 

vissa fall bestod av hela räkor, fiskar och andra organismer analyserades inte 

individuellt. Hade man gjort detta samt räknat med innehållet från dessa organismer 

hade man möjligtvis fått ett högre antal magsäckar som innehöll plast. Den plast som 

hittades kunde kategoriseras som partiklar inom storleksintervallet mikroplast (<5 

mm), mesoplast (5-20 mm) och makroplast (>20 mm). Av alla plastbitar som hittades, 

det vill säga 16 partiklar, kategoriserades endast tre partiklar som mikroplast. Dessa 

16 partiklar delades in i nio polymertyper varav den mest frekventa polymertypen var 



16	
	

polyester (polycyclohexylendimetylen tereftalat PCT). Polyester är således mest 

förekommande som syntetiskt textilmaterial (Bråte et al., 2016).  

 

Mesopelagiska fiskar även kallat för djuphavsfiskar är fiskar som rör sig inom den 

pelagiska zonen det vill säga på ett djup mellan 200 till 1000 meter, och rör sig upp 

till ytan genom vertikal migration på nätterna för att fånga plankton. Då mycket av 

mikroplasterna är flytande är det möjligt att dessa djuphavsfiskar förtär mikroplaster i 

tron att det är plankton (Lusher et al., 2016). Fiskar inom denna kategori anses vara 

viktiga inom fiskindustrin för bland annat produktion av fiskfoder och har därför ett 

högt värde inom akvakultur (Pulvenis de Séligny et al., 2010). I studien undersöktes 

10 olika mesopelagiska fiskarter inom sex familjer. Författarna samlade in fisk såväl 

natt som dagtid med hypotesen att fiskarna som fångades under nattetid skulle 

innehålla mer mikroplast eftersom de söker föda vid ytan den tiden på dygnet. 

Fiskarna fångades med trål i nordöstra Atlanten. Partiklarna som återfanns i 

matsmältningsystemet inspekterades visuellt och fotograferades (Lusher et al., 2016). 

 

Antal fiskar som fångades var 761 stycken och av dessa hade 84 stycken (11 %) plast 

i sitt matsmältningssystem (tabell 1). Efter närmare kategorisering och identifiering 

delades partiklarna in som fibrer eller fragment. Totalt bestod 93 % av fibrer och 7 % 

av fragment. Närvaron av mikroplaster varierade mellan arterna och anledningen till 

detta kan vara olika tillvägagångssätt vid födosök. Mängden plast i fiskarna som 

fångades nattetid i jämförelse med de fiskar som fångades dagtid visade inget 

samband vilket författarna tidigare trott. Samtidigt som insamlandet av fisk pågick 

mättes även koncentrationen av mikroplast under ytan för jämförelse med fynd i 

magsäckarna, man fann dock inget samband mellan dessa faktorer (Lusher et al., 

2016). Något att ta i beaktande är att fiskar är mobila vilket betyder att de rör sig 

genom områden med olika koncentrationer av mikroplast och variationer av 

polymerer. Detta har betydelse för hur mycket de faktiskt utsätts för. Likaså kan 

säsongsskillnader ha betydelse för koncentrationerna av mikroplast i vattnet. Under 

våren är vattnet mer blandat i jämförelse med sommaren då värmen har en förmåga 

att koncentrera mikroplast på vattenytan. Således kan djuphavsfisk innehålla mer 

mikroplast under sommaren än vid övriga säsonger (Lusher et al., 2016).  
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Studien av Bråte et al. (2016) är inte helt jämförbar med andra studier som undersökt 

plast i fiskmagar eftersom så många olika faktorer kan ha bidragit till den låga 

förekomsten av mikroplast i magsäckarna. Fynden av mikroplast uppgick till så lite 

som tre bitar från totalt 302 undersökta individer. Om författarna inkluderat allt 

innehåll i fiskarnas magsäckar hade de sannolikt funnit mer mikroplast då det enligt 

Devriese et al. (2015) är känt att räkor som är byten för torsk kan innehålla 

plastpartiklar. I studien av Lusher et al. (2016) studerades djuphavsfiskar inom den 

mesopelagiska zonen som främst har plankton som föda. Totalt visade sig 84 av 761 

individer innehålla mikroplast där över 90 % av fynden var i form av fibrer. Bråte et 

al. (2016) fångade torsk runt Norges kust som ligger i anslutning till nordöstra 

Atlanten där Lusher et al. (2016) fångade fiskarna för sin studie. I relation till antalet 

mikroplaster som återfanns för Lusher et al. (2016) hade sannolikt även Bråte et al. 

(2016) funnit en större mängd om de analyserat ett större spann av fisk samt 

inkluderat hela magsäcksinnehållet.  

 

I studien av Rochman et al. (2015) undersökte fiskar köpta på fiskmarknader och från 

återförsäljare av fisk och skaldjur från Indonesien samt Kalifornien. Totalt 

inhandlades 152 individer av både fisk och skaldjur. Från Indonesien inhandlades 76 

fiskar från 11 olika fiskarter med mellan 2 till 7 individer från varje art. Även i 

Kalifornien inhandlades 76 fiskar från 12 olika fiskarter samt en skaldjursart med 

mellan 1 till 12 individer från varje art. Likt Lusher et al. (2016) användes även här en 

lösning för att bryta ned vävnaderna av maginnehållet. De fiskarter som undersöktes 

från Indonesien var bland annat tilapia (Oreochromis niloticus), tonfisk (Katsuwonus 

pelamis), makrill (Rastrelliger kanagurta) och öring (Spratelloides gracilis). 

Resultatet visade att 21 (28 %) av de 76 fiskar inköpta från Indonesien hade 

antropogent skräp i matsmältningssystemet (tabell 1). Totalt 105 partiklar av plast 

återfanns, varav 63 partiklar var fragment, 39 partiklar var från plastskum, två 

partiklar var plastfilm samt en tråd av plast. Partiklar av plast hittades i tre av de fyra 

pelagiska fiskarterna, bland annat i öring och makrill som främst konsumerar fyto- 

och zooplankton, och dessa fiskar innehöll en blandning av fragment, fibrer och 

plastfilm. I tilapiafisken fann man inte någon plast, med det ska dock tilläggas att den 

var från en sötvattenodling (Rochman et al., 2015).  
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Från Kalifornien undersöktes 64 fiskar, bland annat ansjovis (Engraulis mordax), 

makrill (Scomber japonicus), gulfenad kungsfisk (Seabastes flavidus), lax 

(Oncorhynchus tshawytscha) och tonfisk (Thunnus alalunga). Utöver dessa fiskar 

undersöktes 12 individer av ostron (Crassostrea gigas). Av de 64 fiskarna innehöll 16 

(25 %) individer antropogent skräp, utöver detta innehöll 4 (33 %) av 12 ostron 

antropogena partiklar (tabell 1). Av de funna partiklarna, totalt 30 stycken, 

kategoriserades en partikel som fragment, 24 partiklar som fibrer, en partikel som 

skum, tre partiklar som film och en bit fiskelina. Ostronen innehöll sju partiklar varav 

samtliga kategoriserades som fibrer (Rochman et al., 2015). Majoriteten av det man 

fann i proverna från Kalifornien var fibrer från textilier men i brist på rätt 

analysverktyg (Ramanspektroskopi) kunde inte fibrernas ursprung identifieras. Detta 

bidrog till att man istället valde att benämna det man fann som antropogent skräp 

istället för plast (Rochman et al., 2015). I Indonesien varierade antalet partiklar per 

fisk från 0 till 21 stycken varav åtta fiskar innehöll fler än fem partiklar. I proverna 

från Kalifornien varierade antalet partiklar från 0 till 10 per individ där endast en 

individ innehöll fler än fem partiklar. Partiklar som var mindre än 0,5 millimeter 

räknades inte in och fibrer som matchade forskarnas kläder uteslöts helt från 

beräkningarna. Enligt författarna kan skillnaderna i resultaten bero på flera 

anledningar bland annat att Indonesien har sämre sophantering än USA. Detta 

förklarar dock inte helt varför man fann mer plast i fiskarna från Indonesien då USA 

enligt författarna använder och förbrukar mer engångsartiklar av plast (Rochman et 

al., 2015).  

 

Enligt studien av Collard et al. (2017) genomfördes försök på tre planktonätande 

sillfiskar (Clupeiformes): ansjovis (Engraulis encrasicolus) öring (Clupea harengus) 

och sardin (Sardina pilchardus), för att se vilken av dessa som filtrerade mest 

antropogena partiklar inkluderat även mikroplaster. I denna studie utfördes även en 

undersökning av fiskarnas gälbågar för att se om deras morfologi gick att relatera till 

förekomsten av antropogena partiklar hos fisken. Fiskarna fångades i vilt tillstånd från 

tre olika platser, Engelska kanalen, nordvästra Medelhavet samt nordöstra Atlanten. 

För varje fisk fångades 20 individer för analys av antropogena partiklar samt fem 

individer för undersökning av gälarna. Fiskarna dissekerades direkt efter fångst och 

därefter fotograferades gälarna samt studerades i mikroskop.  
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Resultatet visade genom undersökning av fiskarnas gälbågar att sardinen var den fisk 

med mest effektiv filtrering som också visade sig genom att den konsumerade 

storleksmässigt minst partiklar. Till skillnad mot ansjovisen som var den fisk som 

filtrerade mest partiklar av alla storlekar. Av de 60 individer som undersöktes fann 

man totalt 67 antropogena partiklar, av dessa var 43 stycken plastpolymerer. I 

ansjovisen hittade man 17 partiklar, i sardinerna 11 partiklar samt så hittades 15 

partiklar i öringen. Av all fisk var öringen den art som mest frekvent visade sig 

innehålla mikroplast (50 % av alla individer), följt av sardiner (45 % av alla individer) 

och anjovis (40 %) (tabell 1). Åtta polymertyper identifierades med PE som mest 

förekommande polymer på 37 % därefter PP på 26 % och PET på 16 % (Collard et 

al., 2017).  

 

Karami et al. (2017b) har undersökt förekomsten av mikroplaster i konserverade 

sardiner. Konserverade sardiner från 20 olika märken tillverkade i 13 länder, Kanada, 

Tyskland, Iran, Japan, Lettland, Malaysia, Marocko, Polen, Portugal, Ryssland, 

Skottland, Vietnam och Thailand köptes in till studien. Innan konserveringen av 

sardinerna töms fisken på organ och behandlas genom att tillagas samt steriliseras 

med hjälp av ånga, torkning eller rökning vid en temperatur mellan 95 till 140 °C 

under 30 till 60 minuter. Som en del av metoden förvarades sardinerna i en lösning 

under 72 timmar vid 40 °C för att bryta ned fiskvävnaden. För varje sardinmärke 

användes fyra burkar med mellan 2 till 30 fiskar från varje burk. Proverna filtrerades 

sedan med hjälp av ett filter som tillät partiklar större än 149 mikrometer för att 

filtrera ut mikroplaster. De partiklar som hittades undersöktes med mikroskop och 

analyserades med hjälp av Ramanspektroskopi (Karami et al., 2017b). 

 

Antal partiklar funna uppgick till 21 partiklar varav sex partiklar identifierades som 

någon typ av plastpolymer, nio partiklar identifierades som någon typ av tillsats, och 

sex partiklar som inte gick att identifiera (tabell 1). Majoriteten av de funna 

partiklarna av mikroplast varierade mellan 190 µm till 3,8 mm varav, 46,6 % var 

fragment, plastfilm 26,6 % samt fibrer 26,6 %. De vanligaste polymertyperna var PP 

och PET som tillsammans upptog 66,6 % av polymertyperna funna i sardinerna 

(Karami et al., 2017b). Författarna kommer fram till att fisken sannolikt konsumerat 

plastpartiklarna innan fångst och sedan till följd av bristfällig sköljning efter rensning 

har mikroplasterna blivit kvar genom konserveringsprocessen (Karami et al., 2017b).   



20	
	

 

Både Rochman et al. (2015) och Collard et al. (2017) undersökte fiskar av olika arter. 

En art som undersöktes för mikroplast var öringen som främst konsumerar plankton. 

Öringen visade sig innehålla mikroplast i båda studierna men stod ut som den art som 

innehöll mikroplast i flest individer i Collard et al., (2017) med förekomst i 50 % av 

alla undersökta individer. I samma studie undersöktes fiskarnas gälbågar för att se om 

relationen mellan mängden konsumerad mikroplast och utseendet av gälbågarna 

påverkade resultatet. Sardinen var den art som visade sig ha mest effektiv filtrering 

som bidrog till att den konsumerade partiklar av minst storlek. Enligt resultatet 

konsumerade sardinerna totalt 11 partiklar i jämförelse med öringen som 

konsumerade totalt 15 partiklar.   

 

I Rochman et al. (2015) undersöktes fiskar från olika inköpsställen från Kalifornien 

och Indonesien, resultaten beskriver att man fann mest plastpartiklar i fiskarna 

inköpta från Indonesien. Totalt fann man 105 partiklar av olika kategorier från 21 

individer i jämförelse med fiskarna köpta i Kalifornien där 30 antropogena partiklar 

återfanns fördelat på 16 individer. Utöver de 64 fiskindivider som köptes in i 

Kalifornien köptes även 12 ostron för analys av antropogent skräp. Fyra av musslorna 

innehöll mikropartiklar med totalt sju partiklar. Dessa partiklar visade sig enbart vara 

fibrer vilket går att jämföra med sardinerna från Collard et al. (2017) som visade sig 

ha mest effektiv filtrering av de fiskar som undersöktes. Sardinerna innehöll flest 

antal partiklar av minst storlek vilket går att relatera till musslorna som också är 

effektiva filtrerare. Collard et al. (2015) undersökte likt Karami et al. (2017b) 

sardiner, med skillnaden att sardinerna var konserverade istället för färska. Även i 

konserverade sardiner fann man mikroplast trots att fisken innan konservering sköljts 

ren efter rensning. Författarna i Karami et al. (2017b) kommer fram till att det 

antagligen är på grund av bristfällig sköljning som partiklarna är närvarande efter 

konservering. En faktor till detta kan vara då Collard et al. (2015) kom fram till att 

sardinerna är effektiva filtrerare, vilket enligt studien tillät konsumtion av mindre 

partiklar. Dessa mindre partiklar kan då vara svåra att upptäcka och få bort vid 

hantering vilket resulterar i förekomst av mikroplast i konserverade sardiner.  
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Human konsumtion av fisk och skaldjur 
Karami et al. (2017b) uppskattade i deras studie hur mycket mikroplaster en person 

genom intag av fisk och skaldjur får i sig per år. Enligt deras beräkning kan en person 

få i sig mellan 1 till 5 partiklar förutsatt att personen konsumerar cirka 20 kilo fisk 

och skaldjur per år. Beräkningen var baserad på partiklar större än 149 mikrometer då 

partiklar mindre än detta i dagsläget är svåra att hitta och analysera. Denna beräkning 

i jämförelse med Devriese et al. (2015) som enbart uppskattade intaget av mikroplast 

genom räkor talar för att uppskattningen om hur stor mängd mikroplast man genom 

fisk- och skaldjurskonsumtion kan få i sig är osäker. Information om hälsorisker i 

samband med human exponering av mikroplast i samband med konsumtion av fisk- 

och skaldjur saknas. Därför är det svårt att utföra en riskbedömning för människors 

exponering för mikroplast via marina livsmedel (Carbery et al., 2018). Man måste 

dock se till den totala exponeringen och inte enbart den via marina livsmedel då vi 

kan exponeras för mikroplast även via andra livsmedel (Carbery et al., 2018).  

 

Övrigt livsmedel 
Man har funnit mikroplast i ett annat marint livsmedel, nämligen havssalt (Karami et 

al., 2017a). I denna studie har man testat 17 olika saltmärken från åtta olika länder. 

Havssalt produceras vanligtvis genom en kristalliseringsprocess som ett resultat av 

evaporation av havsvatten med hjälp av sol och vind (Karami et al., 2017a). I studien 

blandades 200 till 400 gram salt med mellan 2 till 4 liter vatten och för försöket 

användes 3 till 5 replikat av varje märke. Sedan filtrerades saltvattnet genom ett 

filterpapper med porer av storleken 149 µm och analyserades med 

Ramanspektroskopi samt mikroskop. Totalt fann man 72 mikroplast-partiklar från 16 

av de 17 testade märkena (tabell 1). Den minsta partikeln uppmättes till 160 µm och 

den största till 980 µm. Partiklarna varierade i antal mellan de olika saltproverna inom 

och mellan märkena, i vissa av proverna fann man inga partiklar medan andra prover 

visade upp till 10 partiklar per prov. Majoriteten av de funna mikroplasterna var av 

polymertyperna PP och PE men även polymertyperna PET och PS hittades i 

saltproverna. Av dessa partiklar återfanns mestadels mikroplast i form av fragment 

och fibrer. På grund av tekniska svårigheter och filtrets porstorlek hade inte 

författarna möjlighet att analysera partiklar mindre än 149 mikrometer (Karami et al., 
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2017a). Detta talar för möjligheten att det finns mindre fragment och/eller fibrer i 

havssalt än vad som är möjligt att detektera med den använda metoden.  

Förekommande polymertyper i marina livsmedel 
I studierna Cole et al. (2015) samt Farrell & Nelson (2013) genomfördes experiment i 

laboratoriemiljö med PS. I Cole et al. (2015) observerades negativa hälsoeffekter på 

hoppkräftor i samband med filtrering av PS-kontaminerat vatten. Krabborna i Farrel 

& Nelson (2013) fick inta polystyrenkontaminerade musslor, och efter så tidigt som 

en timme kunde man se mikroplast i organen. Där studierna genomfördes på fisk från 

vilt tillstånd förekom polymertyperna PE, PP, PS samt PET (Collard et al., 2017; 

Karami et al., 2017b). I Bråte et al. (2016) benämns PCT som en polymertyp vilket de 

andra artiklarna istället benämner som PET. Polyesterfibrer kan dock framställas med 

återvunna PET-flaskor. 
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Tabell	1.	Översikt av mikroplast (mp) och dess förekomst i marina livsmedel samt 

vilken/vilka polymerer som förekommer. 

 

*Försök utfört i laboratoriemiljö. 

Aktuella brister och framtida risker 
Under tiden jag arbetat med den här litteraturgenomgången har jag stött på olika 

vetenskapliga artiklar som i många fall definierar mikroplast inom olika intervall. 

Studierna som beskriver sina metoder följer relativt lika förfaranden och 

kemikaliesammansättningar när det kommer till metoder för att bryta ned vävnader. 

Man kan dock läsa om en stor variation i val av filter med olika porstorlekar som 

används för att skilja på vävnader och mikroplast. Med anledning av detta blir då även 

resultaten olika svåra att jämföra och skapar förvirring och en insikt att forskarna inte 

är överens. Jag anser därför att det är hög tid att bestämma i vilket storleksintervall 

mikroplast ska definieras inom då det kommit att bli ett högaktuellt ämne för 

forskning. Författarna i Rochman et al. (2015) diskuterar problematiken kring bristen 

på standardiserade metoder då man bland annat stött på problem att identifiera 

Livsmedel Polymertyp Förekomst Risk för mp i 
samband med 
konsumtion 

Källa 

Brunräka (C. crangon) Inte fastställt I 104 av 165 individer ja Devriese et al., 
2015 

Mussla Inte fastställt - ja Khoironi et al., 
2018 

Krabba* PS I samtliga individer  ja Farrell & 
Nelson, 2013 

Torsk PCT I 9 av 302 individer ja Bråte et al. 
2016 

Djuphavsfisk (10 arter) Inte fastställt I 84 av 761 individer ja Lusher et al., 
2016 

Blandade fiskarter 
(Indonesien) 

Inte fastställt I 21 av 76 individer ja Rochman et 
al., 2015 

Blandade fiskarter 
(Kalifornien) 

Inte fastställt I 16 av 64 individer ja Rochman et 
al., 2015 

Ostron Inte fastställt I 4 av 12 individer ja Rochman et 
al., 2015 

Sillfisk  PE, PP & PET I 37 av 60 individer ja Collard et al. 
2017 

Konserverade sardiner 
(20 märken med varierat 
antal individer per 
konserv) 

PP & PET 21 partiklar från 80 
konserver 

ja Karami et al., 
2017b 

Havssalt (17 olika 
märken) 

PP, PE, PS & PET 72 partiklar i ca 19 kg salt ja Karami et al., 
2017a 
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mikroplaster som fibrer eller plastfragment. Därför bör en standardiserad metod för 

identifiering av mikroplast utvecklas. Främst för att den som genomför experiment på 

mindre plastpartiklar i organiskt material ska kunna förlita sig på en fungerande 

metod. Genom att utveckla och standardisera definitionerna inom mikroplast undviker 

man att viktiga forskningsresultat inte kan jämföras på grund olika eller bristfälliga 

metoder eller analysverktyg. 

 

Utsläppskällorna samt spridningsvägarna till mikroplasten är inte förklarade i någon 

större utsträckningen och detta är något som måste ses över. Förbudet mot 

mikroplaster i hygienartiklar och kosmetika införs den 1 juli i år vilket är ett steg på 

vägen mot renare havsmiljöer (Lestander et al., 2018). Striktare lagförbud samt 

kontroll mot nedskräpning till havs såväl som på land måste dock till för att de marina 

miljöerna och djuren i dessa miljöer ska få en chans att leva utan plaster i sina organ 

och sin omgivning. Då vi vet att hälften av all plast som hamnar i havet är flytande 

(Nerland et al., 2014) kan vi räkna med att lika mycket plast påverkar de organismer 

som rör sig närmare havets botten, trots att vi inte ser plasten med våra egna ögon. 

Mycket forskning är redan gjord men det råder okunskap om mängden mikroplast 

som vi utsätts för via livsmedel likaså hur dessa mikroplaster kan påverka vår hälsa. 

Det är inte bara mikroplasten i sig som kan vara hälsofarlig utan även de ämnen som 

den kan adsorbera under sin tid till havs. Persistenta organiska föroreningar och 

metaller attraheras till plastens yta i upp till miljoner gånger större än koncentrationen 

i vattnet (Mato et al., 2001). Dessa föroreningar är i små mängder farliga för djuren i 

de olika trofinivåerna såväl som för oss när vi äter kontaminerade livsmedel (Lithner 

et al., 2009; Rochman et al., 2014).  

Slutsats 
Studier om förekomst av mikroplast är utförda på olika typer av organismer och 

livsmedel: hoppkräftor (Cole et al., 2015), musslor (Khoironi et al., 2018), räkor 

(Devriese et al., 2015), krabbor (Farrell & Nelson, 2013), havssalt (Karami et al., 

2017a) och fiskar (Bråte et al., 2016; Collard et al., 2017; Karami et al., 2017b; 

Lusher et al., 2016; Rochman et al., 2015). Samtliga studier bekräftar konsumtion av 

mikroplast i någon form från såväl vilt tillstånd som experimentellt i laboratoriemiljö. 

Den mest förekommande formen av mikroplast är således fibrer och fragment men 
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även plastfilm och linor är dokumenterade. Polymertyperna varierar likaså mellan PE, 

PP, PS och PET. Farrel & Nelson (2013) bekräftar överföring mellan trofinivåerna 

genom undersökning av mikroplast-kontaminerade musslor som konsumerades av 

krabbor. Mikroplasterna förekom i magsäck såväl som i andra organ som äggstockar 

samt i hemolymfa hos krabborna. Plastpolymererna kan utgöra risker för djur såväl 

som för människor och genom överföring mellan trofinivåerna kan ämnena 

biomagnifieras. Biomagnifikationen kan utgöras av olika plastpolymerer så som 

polypropylen och polyetylen tereftalat samt tillsatser i form av exempelvis 

flamskyddsmedel, stabilisatorer och mjukgörare som kan verka cancerogent såväl 

som hormonstörande. Förutom dessa sorberas även miljögifter och andra ämnen till 

plasternas yta som i mycket små mängder kan utgöra risker för människor och djur 

som exponeras. Trots att mikroplast förekommer i marina livsmedel så är det i små 

mängder då fiskar och skaldjur som sardiner, räkor och krabbor rensas från magsäck 

och matsmältningssystem där plastpartiklarna vanligtvis återfinns. I vissa fall kan det 

trots rensning förekomma mikroplaster bland annat hos konserverade sardiner men 

även i havssalt då det är livsmedel som extraheras från det plastkontaminerade 

havsvattnet. De skaldjur som utgör en större risk för human konsumtion av 

mikroplaster är de skaldjur som äts hela, till exempel musslor och ostron. Information 

om hälsoeffekter på människor efter exponering av mikroplast är trots detta 

bristfällig, vilket också gör det svårt att genomföra en riskbedömning för human 

exponering av mikroplast från marina livsmedel.  
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