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Högfluorerade kemikalier, även känt som PFAS, är långlivade molekyler med skadliga 

effekter på din hälsa. Industriella sektorn har länge varit beroende av dessa inom exempelvis 
papperstillverkning och skum för brandsläckare. På senare tid har man i Uppsala och flera 

andra städer i Sverige sett, att grundvattnet fått en högre halt av dessa kemikalier. 

Brandövningar på flygplatser bidrar till ett ständigt läckage av dem ut i miljön, där de 

infiltrerar grund- och dricksvatten. Du har antagligen dessa kemikalier i dig utan att du vet 
om det själv.   
 

Din fertilitet och hälsa kan påverkas 
Högfluorerade kemikalier misstänks kunna påverka menstruationscykeln och kvalitén på 

spermier. De är närvarande i blod och kan genom livmodern överföras till barn redan under 

fosterstadiet. Bröstmjölk tros vara den största vägen för exponering. Genom mjölken kommer 

kemikalierna kontinuerligt tillföras till ammande barn under en längre tid. De tros också 

påverka hormoner och orsaka en sämre fertilitet. För en vuxen människa är dricksvattnet den 

största källan för exponering; hur mycket fluorerade kemikalier du får i dig kan alltså bero på 

vart du bor. För ett par som lever tillsammans, har likande levnadsvanor och bor på en utsatt 

plats, kan leda till att deras fertilitet och hälsa försämras.   

 

Arbetet emot dem har redan börjat men det är långt kvar 

De större företagen som använder fluorerade kemikalier började 2000-2002 åtminstone i 

Europa och Nordamerika, ersätta de farligaste utav dem med de som är mindre farliga. Att 

ersätta dem helt har dock visat sig svårt eftersom att det inte går att uppnå lika effektiva 

produkter. I Asien fortsätter produktionen, där också en större andel fluorerade kemikalier 

visat sig i blodprov hos kinesiska medborgare. Eftersom några av dessa kemikalier kan 

spridas genom vatten och vind så påverkas omvärlden av deras fortsatta användning. 
 

Vad är PFAS? 

Fluorerade kemikalier är långlivade kedjor av kolatomer och fluoratomer som har starka 

bindningar till varandra. De kommer enbart ifrån människans egna syntetiska framställning 

och finns inte naturligt ute i miljön. Inte bara människan är utsatt, utan även djur och hela 

ekologiska system påverkas av dess närvaro. I marken binder de sig till mineraler och i djur 

proteiner i blodet, men även syror i fettet och kan på så vis samlas i stora mängder. På grund 

av deras långlivade egenskaper stannar de kvar i miljön och i kroppen länge, och med en 

fortsatt exponering blir de svåra att bli av med.  
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