
PFAS  (Abstrakt) 
Per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) är en familj av långlivade 
organiska föroreningar i vilka de alifatiska kolkedjorna har fluorerats, 
helt eller delvis. En underklass av PFAS är perfluoralkylsyror (PFAA), i 
vilka perfluoralkylkarboxylsyror (PFCA) och perfluoralkylsulfonsyror 
(PFSA) är två framstående grupper. PFAS är giftiga för miljön, såväl som 
människor, och har en utvecklings-, neurologisk och immunologisk 
toxicitet. De har också visat sig vara cancerframkallande. I denna studie 
bestämdes mängden mål-PFAS i 11 prover av lever-bukspottkörtel 
(hepatopankreas) i kräftor från olika platser i Vättern, Sverige, med hjälp 
av vätskekromatografi kopplat till tandem-masspektrometri. Lever- och 
bukspottkörteln är kräftavgiftningsorganet och därför är det också där 
långlivade organiska föroreningar eventuellt ackumuleras. Extraherbar 
organisk fluorkoncentration bestämdes också med användning av 
förbränningsjonkromatografi för att ta hänsyn till andra fluorerade 
föreningar som inte inkluderades i målanalysen av 31 PFAS. Mängden 
mål-PFAS jämfördes med den extraherbara organiska 
fluorkoncentrationen, vilket gav en uppfattning om hur mycket av 
extraherbart organiskt fluor som består av identifierade PFAS i 
förhållande till oidentifierad organisk fluor. 
De uppmätta koncentrationerna av mål-PFAS jämfördes med uppmätta 
koncentrationer i en tidigare studie (2008) av PFAS i lever-
bukspottkörtel av kräftor från två olika platser i Vättern. 
Koncentrationer av de uppmätta PFAS-målen var också relaterade till om 
provtagningsplatserna för varje samlat prov var belägna nära en känd 
punktkälla, Karlsborgs militärflygplats. En summa av genomsnittet av 
PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA för alla provställen jämfördes med ett 
kombinerat tolererbart veckovis intag (TWI) för dessa fyra föreningar, 
fastställd av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). 
Liksom intaget av PFOS och PFOA jämfört individuellt mot deras TWI.  
 
Resultat	och	diskussion	
Koncentrationer av mål-PFAS och extraherbar organisk fluor bestämdes i 
9 poolade prover av "lever-bukspottkörtel" i kräftor från olika platser 
runt Vättern, ett prov från Unden-sjön och ett prov från Munksjön. Både 
oidentifierad organisk fluor och mål-PFAS kunde mätas i alla prover. 
3.1 Mål PFAS-analys 
Summan av PFAS i proverna sträcker sig från 18,9-59 (ng / g). Totalt 31 
mål PFAS analyserades i denna studie, varav tre PFSA (PFHxS, PFHpS och 
PFOS) och sju PFCA (PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA och 
PFTeDA) kunde hittas i majoriteten av proverna. . 



 
De anjoniska föreningarna, såsom PFCA och PFSA, eluerades i den andra 
fraktionen och koncentrationen av dessa föreningar bestämdes utifrån 
de data som samlats in i MassLynx. Procedurämnen användes för 
beräkning av kvantifieringsgräns (LOQ). För föreningar märkta med ”**” 
(se tabell 9 och tabell 11 i tillägg) användes den lägsta 
kalibreringspunkten för den föreningen för LOQ. De halvkvantifierbara 
föreningarna är markerade med ett ”*” (se tabell 9 i bilagan) och 
inkluderades fortfarande i summaräkningen för de olika underklasserna 
av PFAS. 
Platserna för provtagningsplatserna för proverna illustreras i figur 1. 
Prov 4, närmast Karlsborg och militärflygplatsen, hade en uppmätt 
koncentration på 48,2 ng / g. De högsta koncentrationerna mättes i prov 
5 respektive 7, 54 respektive 59 ng / g. Dessa provtagningsplatser ligger 
på motsatt sida av Vättern från Karlsborg och militärflygplatsen, med 
prov 7 längre bort än 5. Prov 8 hade en koncentration på 26,4 ng / g 
vilket är lägre än koncentrationen i prov 2, 29,9 ng / g. Platsen för Prov 8 
ligger nära flygplatsen och samplades bredvid Prov 5. Prov 2 är det prov 
som ligger längst bort från militärflygplatsen för alla prover i Munksjön. 
Prov 3 har en koncentration på 27,5 ng / g och samplades i sjön Unden 
som ingår i inflödessystemet till Vättern och har inga kända källor till 
PFAS. Detta leder till slutsatsen att föroreningen i detta prov 3 kan 
komma från atmosfäriska källor.  
 
En känd punktkälla är Karlsborgs militärflygplats, så när man ser på 
summan av alla PFAS för varje plats är den allmänna förväntningen att 
koncentrationen är högst närmast Karlsborg. Baserat på detta förväntas 
således koncentrationen i prov 4 tänkbart vara den högsta, men det är 
det inte. De högsta uppmätta koncentrationerna är från prov 5 och 7, 
längre bort från punktkällan än prov 4. Prov 2, från Munksjön ligger nära 
en storstad som sannolikt kan förväntas bidra till en ökad PFAS-
kontaminering. Den uppmätta koncentrationen av prov 8 är lägre än den 
för prov 2, trots att den ligger närmare Karlsborg än prov 2, samt att den 
ligger bredvid en av de provtagningsplatser med högsta uppmätta 
koncentrationen (prov 5). Provtagningsplats för prov 1 anges inte annat 
än ”Vättern”, det gör det svårt att avgöra om det finns någon koppling 
mellan avståndet från Karlsborgs flygplats och koncentrationen i provet. 
Baserat på dessa resultat verkar det inte finnas något samband mellan 
avståndet från flygplatsen och den uppmätta koncentrationen vid de 
olika provtagningsplatserna. Detta kan bero på att externa krafter, såsom 
vind och strömmar, inte har beaktats och att dessa krafter har större 



inverkan på var PFAS koncentrerar sig än avstånd. Det kan också bero på 
att kräftornas ålder är okänd, vilket kan påverka de uppmätta 
koncentrationerna eftersom de äldre kräftorna skulle ha mer tid att 
samla föroreningar. Vidare kan det också förklaras av deras matkälla, 
eftersom deras kost består av bland annat fisk och insekter som har 
förmågan att röra sig över ett större område än kräftorna och därför kan 
röra sig genom områden med varierande förorening av PFAS. En kräftor 
som ligger i ett område med låg kontaminering kan äta en fisk som är 
starkt förorenad och öka föroreningsnivån i det området. Om också, är 
sortimentet av kräftor per plats för litet för att komma till en slutsats om 
korrelation mellan plats och koncentration. Hade det varit större 
skillnader mellan de uppmätta koncentrationerna på de olika platserna, 
hade slutsatsen varit att ytterligare studier skulle göras. Eftersom detta 
inte är fallet finns det ingen slutsats om platserna som ska göras. 
I biologiskt material som kräftor förväntas höga koncentrationer av 
långkedjiga PFCA och PFSA hittas. Genom att titta på figurerna 4 och 5 
kan man dra slutsatsen att långkedjiga PFCA och PFSA är de 
underklasser av PFAS som är de vanligaste i proverna. 
 
När man tittar på summan av PFCA, varierar resultaten från 13,1 (ng / g) 
till 38,7 (ng / g) mellan de olika platserna (återfinns i tabell 9. i bilagan). 
Det tidigare uppmätta värdet för PFCAs i lever-bukspottkörtel i kräftor 
från Vättern mättes till 22 ng / g och 24 ng / g, i studien från 2008. 
Koncentrationer, för båda platserna i Vättern, (22 och 24 ng / g) ligger 
inom de uppmätta koncentrationerna (13,1 till 38,7 ng / g) i denna 
studie. Summan för PFSA i denna studie varierar från 3,16 till 28,4 ng / g, 
med summan av PFSA i den tidigare studien vid 10 ng / g och 16 ng / g. 
Dessa summeringsvärden för PFSA (10 och 16 ng / g) ligger också inom 
intervallet för uppmätta koncentrationer av PFSA i denna studie (3,16-
28,4 ng / g). Värdet för PFOSA i denna studie ligger under gränsen för 
kvantifiering, vilket motsvarar resultaten på <0,10 ng / g i den 
föregående studien. Skillnaderna mellan denna studie och den tidigare 
studien från 2008 är att det bara fanns två olika platser i Vättern i den 
tidigare studien jämfört med de nio olika platserna i denna studie. I 
denna studie var sortimentet av kräftor från varje plats litet (mellan 2-5 
individer per plats), medan de i den tidigare studien hade fångat mellan 
6-20 individer per plats. Trots det lilla sortimentet av kräftor i denna 
studie, bekräftas resultaten av att de uppmätta koncentrationerna i 
studien från 2008 liknar de uppmätta koncentrationerna av PFCA och 
PFSA i denna studie. Detta resultat visar också att trots att reglerna för 



både PFOS och PFOA [9] [10] är koncentrationerna av PFCA och PFSA 
ungefär desamma i kräftor från 2008 och kräftor från 2019. 
 
Summan av de genomsnittliga koncentrationerna av PFHxS, PFOS, PFOA 
och PFNA är 25,3 ng / g (baserat på värdena i tabell 5). Ett kombinerat 
tolererbart veckointag (TWI) för dessa fyra PFAS är inställt på 8 ng / kg 
kroppsvikt per vecka. För att sätta detta i perspektiv kommer två 
exempel att användas för jämförelse med TWI, varav ett är ett värsta fall 
där det ätbara materialet uppskattas till 0,5 kg kräftor. Den som äter den 
har en kroppsvikt på 75 kg och summan av den genomsnittliga uppmätta 
koncentrationen för PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA är 25300 ng / kg (25,3 
ng / g). Därefter kan följande approximation göras. 
(0,5 kg ∙ 25300 ng / kg) = 169 𝑛𝑔 / 𝑘𝑔 kroppsvikt 75 kg 
I värsta fall exponeras en person således för 169 ng / kg kroppsvikt 
PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA per portion kräftor. För att uppskatta ett 
mindre allvarligt fall uppskattas det ätbara materialets vikt till 0,1 kg och 
alla andra faktorer hålls desamma. Detta resulterar i exponering av 33 ng 
/ kg kroppsvikt PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA per portion kräftor. För att 
sätta detta i perspektiv beräknades en uppskattning av hur ofta kräftor 
från sjön Vättern kan ätas genom att dela 33 ng / kg - och 169 ng / kg 
kroppsvikt PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA med det acceptabla veckovisa 
intaget för dessa fyra föreningar. I det mindre allvarliga fallet skulle äta 
kräftor mer än var fjärde vecka överstiga TWI. När det gäller det värsta 
fallet skulle äta kräftor mer än var 21: e vecka överstiga TWI. 
Med hänsyn till den individuella TWI för PFOS och PFOA var den 
genomsnittliga mängden PFOS uppmätt cirka 15400 ng / kg (15,4 ng / g) 
och 5300 ng / kg (5,32 ng / g) för PFOA. Detta resulterar i ett värsta fall 
exponeringsscenario på 103 ng / kg kroppsvikt PFOS per portion och 
35,3 ng / kg kroppsvikt PFOA per portion kräftor från Vättern. I det 
mindre allvarliga fallet uppskattas exponeringen för PFOS till 20,5 ng / 
kg kroppsvikt PFOS per portion och 7,07 ng / kg kroppsvikt PFOA per 
portion av kräftor. I det mindre allvarliga fallet skulle äta kräftor från 
Vättern mer än varannan vecka överskrida TWI för PFOS och mer än 
varje vecka (äta kräftor flera gånger i veckan) skulle överstiga TWI för 
PFOA. När det gäller det värsta fallet skulle äta kräftor från Vättern mer 
än var åttonde vecka överskrida TWI för PFOS och mer än var sjätte 
vecka skulle överskrida TWI för PFOA. 
Denna uppskattning tar inte hänsyn till andra exponeringskällor för 
PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA eller att dessa fyra föreningar endast utgör 
64,2 procent av summan av alla PFAS som analyserats i denna studie 
(beräknat baserat på summan av PFAS-värdet och summan av de 



genomsnittliga koncentrationerna av PFHxS, PFOS, PFOA och PFNA från 
tabell 5). Dessa värden finns bara i "lever-bukspottkörtel" hos kräftorna, 
så den totala exponeringen av dessa fyra PFAS från kräftor är fortfarande 
okänd. Således består vikten av det ätbara materialet som används i 
uppskattningarna av andra delar av kräftorna än lever-bukspottkörtel, 
dessa delar av kräftorna kan konsumeras eller kanske inte konsumeras 
oftare än lever-bukspottkörtel. Men koncentrationen i lever-
bukspottkörtel antas representera det värsta fallet och den högsta 
koncentrationen av PFAS i kräftor. 
 
3.2 Extraherbar organisk fluoranalys (EOF) 
I den extraherbara organiska fluoranalysen hittades oidentifierade 
organofluorföreningar i alla analyserade prover. Den oidentifierade 
fraktionen varierade mellan mer än 100 procent identifierade föreningar 
(vilket gav ett negativt oidentifierat värde) och 93 procent när man 
använde de tomma korrigerade uppgifterna (se figur 6). När man tittar 
på data utan blank korrigering varierade den oidentifierade fraktionen 
mellan 14,4 och 93,1 procent (se figur 7). 
 
Koncentrationer av mål-PFAS som låg under gränsen för kvantifiering 
inkluderades inte i beräkningen av motsvarande koncentration, men 
skulle fortfarande inkluderas i det oidentifierade organiska fluor. 
Eftersom fraktionen av oidentifierad organisk fluor består av både 
oidentifierad organisk fluor såväl som mål-PFAS över gränsen för 
detektion men under gränsen för kvantifiering. Detta borde inte ha 
större inverkan än en liten överskattning av den oidentifierade 
fraktionen av extraherbart organiskt fluor, eftersom koncentrationerna 
under gränsen för kvantifiering är mycket låga. 
 
 
Baserat på den relativa standardavvikelsen för fluoridområdet i ämnena 
och QC-proverna skulle koncentrationen i proverna också ha en variation 
på 42 procent. Detta kan bekräftas vid jämförelse av figur 6 och 7, 
eftersom värdena för identifierade PFAS i prov 7 och 9 är 100 procent 
identifierade i figur 6. Medan i figur 7 är kompositionen för prov 7 65,9 
procent och i prov 9 är det 45,2 procent av oidentifierat organiskt fluor. 
De olika blankvärdena kan förklaras med extraktionsmetoden. Eftersom 
det är svårt att skilja mellan den organiska och oorganiska fasen i jonpar-
extraktion, kan en del av den oorganiska fasen (innehållande oorganisk 
fluor) ha överförts till den organiska fasen. Oorganisk fluorförorening 
kan därför förklara de höga blankvärdena. För prov 11 var 



koncentrationen av mål-PFAS mer än tio gånger högre än den 
extraherbara organiska fluorkoncentrationen, vilket resulterade i ett 
normaliserat värde på 1125 procent av identifierade PFAS och -1025% 
oidentifierad organisk fluor (se tabell 12 i tillägget). Därför identifierades 
det oidentifierade organiska fluorvärdet för prov 11 som en outlier och 
undantogs från resultatet. Summa-koncentrationen av mål PFAS i prov 
11 liknade den för de andra proverna, vilket gjorde detta värde mer 
trovärdigt och därför rapporteras det fortfarande. 
På grund av den höga variabiliteten i procedurämnena och QC-proverna 
är de oidentifierade organiska fluorvärdena i proverna osäkra och endast 
en approximation av den faktiska mängden oidentifierad organisk fluor. 
Med tanke på detta skulle ett mer troligt resultat vara att den 
oidentifierade organiska fluorfraktionen är större än den för de 
identifierade PFAS, eftersom det är mycket osannolikt att all organisk 
fluor identifieras. Värdena i figur 7 är inte tomma korrigerade, vilket 
skulle leda till en överskattning av organisk fluor. Medan de tomma 
korrigerade värdena i figur 6 underskattar den oidentifierade organiska 
fluorfraktionen på grund av de höga blankvärdena som orsakas av en 
eventuell kontaminering av oorganisk fluor. Sammanfattningsvis är det 
troligt att det verkliga värdet av oidentifierad organisk fluor ligger 
någonstans mellan de tomma korrigerade värdena och värdena utan 
korrigering. 
 
Konklusion	-	Sammanfattning	 
Mål-PFAS och oidentifierad organisk fluor hittades i alla (11 prover) 
kräftprover som analyserades. Summan av uppmätta koncentrationer för 
långkedjiga PFCA varierade från 13,1 till 38,7 ng / g, koncentrationer för 
kortkedjiga PFCA varierade från 0,86 till 4,49 ng / g och för långkedjiga 
PFSA låg koncentrationen mellan 3,16-28,4 ng / g. För FTSAs varierade 
summakoncentrationerna från 0,034 till 0,450 ng / g. Den enda 
koncentrationen som mättes för någon av de neutrala föreningarna var 
FBSA som hittades i prov 1, med en koncentration av 0,05 ng / g. 
Resultaten från en tidigare studie (från 2008) av koncentrationer av 
PFCA och PFSA i lever-bukspottkörtel hos kräftor låg inom 
koncentrationsomfånget som mättes i denna studie som bekräftade 
resultatet. 
Det verkliga värdet av den oidentifierade organiska fluoren är osäker, 
men mängden oidentifierad organisk fluor är slutsatsen att den är högre 
än för PFAS-målen. Detta indikerar produktion och användning av 
organisk fluor från andra oidentifierade PFAS eller andra fluorerade 
föreningar som inte klassificeras som PFAS, såsom vissa fluorerade 



bekämpningsmedel och läkemedel. Osäkerheten om det verkliga värdet 
för oidentifierad organisk fluor kommer från höga blankkoncentrationer, 
vilket resulterar i varierande mängder oidentifierad organisk fluor 
beroende på om proverna var blankjusterade eller inte. 
 
För PFAS-analysen kunde inga uppenbara samband hittas mellan 
koncentrationen i de olika proverna och deras avstånd från 
militärflygplatsen. Detta kan bero på att externa faktorer, såsom kräftans 
ålder, vind och strömmar, inte redovisas.  
 
Summan av PFAS från alla platser varierade från 18,9 ng / g i prov 1 till 
59 ng / g i prov 7. Det drogs också slutsatsen att långkedjiga PFSA och 
PFCA har bioackumulerats i större utsträckning än deras kortkedjiga 
homologer. 
Jämförelse av ett kombinerat tolererbart veckovis intag för PFHxS, PFOS, 
PFOA och PFNA med summan av genomsnittet av dessa fyra föreningar 
leder till slutsatsen att i värsta fall skulle äta kräftor mer än var 21: e 
vecka överstiga TWI på 8 ng / kg kroppsvikt per vecka. I en mindre 
allvarlig uppskattning skulle äta kräftor från Vättern mer än var fjärde 
vecka överstiga TWI. Jämföra TWI individuellt för PFOS och PFOA med 
den genomsnittliga mängden uppmätt av respektive föreningar, leda till 
slutsatsen att i mindre svårt fall att äta kräftor från Vättern mer än 
varannan vecka skulle överskrida TWI för PFOS och äta kräftor flera 
gånger i en vecka skulle överstiga TWI-inställningen för PFOA. I värsta 
fall skulle äta kräftor mer än var åttonde vecka överstiga TWI för PFOS 
och mer än var sjätte vecka skulle överstiga TWI för PFOA. Den totala 
exponeringen av PFAS från kräftor är fortfarande okänd, eftersom det 
bara var lever-bukspottkörtel som analyserades i denna studie. Således 
består vikten av det ätbara materialet som används i uppskattningarna 
av andra delar av kräftorna än lever-bukspottkörtel, dessa delar av 
kräftorna kan konsumeras eller kanske inte konsumeras oftare än lever-
bukspottkörtel. Men koncentrationen i lever-bukspottkörtel antas 
representera det värsta fallet och den högsta koncentrationen av PFAS, 
eftersom svansmuskeln och andra vävnader antas ha lägre 
koncentrationer av PFAS. 
 
 
 
	


