
VEM SLÅR MARGOT 
WALLSTRÖM? 
 
Den 8 dec 2004 ordnade 
Ingenjörer för Miljön, IfM, i 
samarbete med LfM ett semi-
narium om kemikalier i blodet. 
Idén kom från WWF:s blod-
analyser på EU-parlamentariker 
och miljöministrar. Syftet var att 
belysa att vi alla har kemikalier i 
blodet, att vi inte säkert vet hur 
ämnena hamnar i våra kroppar och 
att det är viktigt med en stark och 
verkningsfull lagstiftning för att 
begränsa kemikaliespridningen. Vi 
valde att analysera blod från sex 
västsvenskar, de flesta kända för 
allmänheten.  
   I samråd med Lars Barregård, 
professor vid Miljömedicinskt 
centrum, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset i Göteborg, valde vi att 
analysera ett antal persisterande 
organiska föreningar från 
grupperna PCB, bekämpnings-
medel, flamskyddsmedel och 
PFC´er samt tungmetallerna 
kadmium, bly och kvicksilver. 
Resultaten tolkades och bear-
betades i samråd med Lars 
Barregård. Resultaten jämfördes 
med analyssvaren för de svenskar 
som WWF hade testat, Margot 
Wallström, Lena Sommerstad, 
Anders Wijkman och Inger 
Schörling. 
   Den västsvenska gruppen 
testades för 65 persistenta 
organiska föreningar och mellan 
55 och 57 återfanns i blodet på 
testpersonerna. Detta är fler än hos 
Margot Wallström som hade 28 
men beror troligen på bättre 
analysmetoder. 
   PCB finns i fisk (främst Öster-
sjöfisk), kött och mejeriprodukter 
men kan också avgå till luft från 
fogmassor. Den västsvenska 
gruppen hade något högre värden 
än svenskarna i WWF testen. Detta 
kan bero på att västsvenskarna 
hade en något högre medelålder 
och man vet att äldre personer har 
högre halter än yngre eftersom 
PCB är långlivade. 
   Pesticider eller bekämpnings-
medel fanns också i något högre 
koncentration hos västsvenskarna. 
Bromerade flamskyddsmedel finns 

i bland annat datorer och textilier. 
En av de vanligaste föreningarna, 
PBDE#153, fanns i snarast något 
lägre värden hos västsvenskarna. 
Fluorerade organiska föreningar, 
PFCér, finns i exempelvis vatten- 
och smutsavstötande material som 
teflon och GoreTex. Kunskaperna 
om hur de kommer in i människan 
är ofullständiga men tidigare 
studier har visat att unga personer 
ofta har högre halter än äldre. Våra 
mätresultat skilde sig inte säkert 
från WWF-resultaten. 
   Den västsvenska gruppen 
testades även för tungmetallerna 
kadmium, bly och kvicksilver. 
Kadmium ligger högre hos rökare 
men även hos kvinnor eftersom 
kadmiun lättare tas upp från 
tarmen om det råder järnbrist, 
vilket är vanligare bland kvinnor 
än bland män. De äldre personerna 
i gruppen hade något högre bly-
värden vilket kan bero på tidigare 
rökning eller större exponering 
under den tid då vi använde blyad 
bensin. För kvicksilver visade det 
sig att gruppen hade högre värden 
än medelvärdet för svenskar vilket 
kan bero på att testpersonerna äter 
mer fisk än genomsnittligt. 
   Flera värden för testpersonerna i 
den västsvenska gruppen var högre 
än Margot Wallströms värden, 
dock ej för bromerade flamskydds-
medel. Antalet kemikalier som 
detekterats hos västsvenskarna var 
också fler. Detta kan delvis bero på 
att de västsvenska analyserna 
gjordes med högupplösande 
utrustning. Värdena är inte heller 
helt jämförbara eftersom Margot 
Wallströms värden räknats om från 
ng/g fett till pg/g serum. Det är 
dock visat att vi har många 
främmande ämnen i våra kroppar. 
   Vi har alltså alla en blandning av 
olika kemikalier i oss. Halterna 
verkar låga men vi har mycket 
liten kunskap om vilka effekter de 
har, främst bromerade flamskydds-
medel och PFC´er. För gravida 
kvinnor kan tidpunkten för expo-
neringen vara avgörande. Kad-
miumnivåerna är hos vissa 
personer på en nivå där diskreta 
effekter på njurfunktion och 
bentäthet har rapporterats. 
Kvicksilverhalten ligger hos några 

personer vid den övre gräns som 
USAs naturvårdsverk rekommen-
derat när det gäller intag av 
metylkvicksilver hos gravida 
kvinnor. 
   Ett viktigt mål är att få bättre 
kontroll över vilka kemikalier som 
kommer ut på marknaden och som 
vi sedan exponeras för. En del i 
detta är EUs nya kemikalielag-
stiftning, REACH. Det var med 
anledning av detta lagförslag som 
WWF gjorde blodanalyserna på 
EU-parlamentariker. Julian Scola, 
communication manager från 
WWF, deltog också i seminariet 
och berättade om deras arbete. Han 
berättade att för två generationer 
sedan fanns nästan inga kemikalier 
framställda av människan. Idag har 
vi runt 100.000. Många kemikalier 
är till stor nytta men vi vet alltför 
lite om effekterna av många av 
dem. Han ansåg att industrin tagit 
alltför lite ansvar för spridningen 
och effekterna av många kemi-
kalier. WWF arbetar nu med att få 
en så stark lagstiftning som 
möjligt. Första omröstningen om 
REACH i EU-parlamentet kommer 
att ske i juni eller augusti. 
   IfM och LfM ansluter sig till Det 
Naturliga Stegets systemsyn som 
bl.a. innebär att ”I ett hållbart 
samhälle förstörs inte naturens 
funktioner och mångfald genom 
systematiskt ökande koncentra-
tioner av ämnen som produceras i 
samhället.”  Detta betyder att vi i 
det bärkraftiga samhället inte 
själva får framställa ämnen, 
avsiktligt eller oavsiktligt, i högre 
takt än de kan brytas ner i naturen 
eller läggas fast i jordskorpan. 
Ovan refererade seminarium pekar 
på att vi inte lever upp till detta 
och att det är viktigt att vi gör 
något åt det nu. 
   För att läsa lite mer och även få 
tillgång till diagram från 
analyserna, gå in på www.ifm.nu  
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