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Varje dag registreras tusentals nya substanser, substanser vilka många av dem påverkar 
miljön och levade organismer negativt. En av dessa föreningar är di(2-etylhexyl)ftalat, även 
kallad DEHP. Det är en förening som visats ha hormonstörande egenskaper vilket innebär att 
föreningen kan rubba en organisms naturliga hormonbalans. DEHP används för att öka 
flexibiliteten i plast och då framförallt i plaster av polyvinylklorid, med annat namn PVC, och 
förekommer i bland annat golv, leksaker, hygienprodukter och livsmedelsförpackningar. 
Genom ett läckage i plasten vandrar DEHP ut ur plasten och tas upp av levande organismer 
och orsakar skadliga hormonella effekter. Sedan 2007 är DEHP upptagen i 
kemikalieordningen Reach men får fortfarande användas under vissa villkor. 
 
 
Vad orsakar DEHP för effekter? 
DEHP är en av de mest använda mjukgörarna i plast och har av forskare påvisats ha 
hormonstörande egenskaper. DEHP har i samband med studier som gjorts på både människa 
och djur visat sig ge störningar på det endokrina systemet vilket står för reglering av kroppens 
hormoner. DEHP påverkar framförallt förmågan att fortplanta sig i många olika däggdjur som 
befinner sig mellan fosterstadiet och fortplantningsstadiet. I dessa stadier utvecklas kroppen 
som mest och är i och med det extra känslig.  
 
Forskare har en hypotes som antyder att DEHP hindrar de manliga könshormonerna från att 
binda till sin receptor. Receptorn reglerar genuttryck som är avgörande för att manlig sexuell 
utveckling ska ske på ett korrekt sätt. När ett manligt könshormon binder till receptorn så 
aktiveras de gener som står för manlig sexuell utveckling. DEHP hindrar det manliga köns-
hormonet testosteron från att binda till receptorn genom att själv binda till, och på så sätt 
blockera signalen till generna som står för manlig sexuell utveckling. Det här kan leda till att 
det manliga könsorganet får en missbildning och att produktion av testosteron minskar. DEHP 
har även visat effekter på den kvinnliga fortplantningsförmågan där effekterna bland annat är 
minskad fertilitet, ökat antal missfall, utebliven ägglossning, ökad vikt och ökat bukfett. Man 
tror att DEHP härmar det kvinnliga könshormonet östrogen då dessa två ämnen har en 
liknande struktur. Man har även påvisat att DEHP minskat nivåerna av det kvinnliga köns-
hormonet östrogen genom att hindra östrogen från att binda till sin receptor, precis som i 
mannens fall fast då med testosteron. Förutom effekter på fortplantningsförmågan har man 
kunnat påvisa ett samband mellan DEHP och astma hos barn. 
 
Under fosterstadiet hos hanråttor har DEHP orsakat förändring i utvecklingen av vävnader 
som manliga könshormoner är beroende av för att könsorganet ska utvecklas på rätt sätt. 
Detta har lett till att hanråttors könsorgan istället utvecklats på ett felaktigt sätt och blivit 
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missbildade. Även när dräktiga råttor blivit 
utsatta av DEHP genom näringstillförsel har 
man hos deras ungar kunnat se en minskning av 
testosteronhalten i testiklarna samt att 
testiklarnas produktion av testosteron minskat. 
Ungarnas långlivade könsceller vilka är 
ansvariga för att de manliga könscellerna 
utvecklas från stamceller till färdiga spermier, 
hade negativa vävnadsförändringar och 
proteiner som står för framställning av steroid-
hormoner hade minskat. Honråttor som 
exponerats för DEHP fick en ökad aptit samt en 
ökad kroppsvikt och mer bukfett. I tackor 
förkortades äggstockscykeln och gulkroppen 
minskade vid tillförsel av DEHP. I studier som 

innefattar människor har ett samband mellan DEHP och unga flickor med tidig 
bröstutveckling och barn med astma kunnat fastställas. 
 
 
Vad är DEHP och vart förekommer ämnet? 
Ftalater är ett samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen som har en grundstruktur vilken 
innefattar en benzenring med två funktionella grupper* som hos ftalater är estrar (Figur 1). 
Ftalater används som mjukgörare i framförallt plaster av polyvinylklorid (PVC). PVC har en 
hög produktion såväl som konsumtion. Som mjukgörare ökar ftalaterna plastens flexibilitet 

och på så sätt får plasten möjlighet till många olika 
användningsområden. I PVC-plast kan ftalaterna utgöra så stor 
del som hälften av den totala vikten 
och då ftalaterna och PVC-plasten inte 
delar ett par av negativt laddade 
elementpartiklar mellan sig, kan ett 
läckage i plasten således leda till att 
ftalaterna läcker ut och tas upp av 
levande organismer. De levande 
organismerna kan ta upp ftalaterna via 
inandning, födointag och hudkontakt.  
 
DEHP tas upp av levande organismer via luftvägarna genom 
inandning av förorenad luft, via livsmedel genom dess plast-
förpackningar och via förorenade ytor via hudkontakt. Genom att 
bara vistas i sitt eget hem finns möjligheten att utsättas för DEHP. 
De små dammtussarna under sängen har i flera studier påvisats ha 

höga koncentrationer av DEHP, vilket egentligen inte är så konstigt när man lägger en extra 
tanke på att både plastlister och plastgolv inte finns långt ifrån dammtussarna. Plastindustrin 

* Funktionell grupp 
är en 
sammanhängande 
grupp av atomer som 
tillsammans utgör en 
del av en molekyl som 
påverkar molekylens 
egenskaper 

Figur 1. Generell struktur 
för ftalater med en 
benzenring till vänster och 
de två funktionella 
grupperna som är estrar till 
höger. O står för syre och 
R samt R’ står för 
allmänna godtyckliga 
grupper som oftast är 
kolväten. 

 
DEHP:s effekter… 

 
o Missbildade könsorgan 
o Minskad testosteronproduktion 
o Minskad testosteronhalt 
o Vävnadsförändringar på  

långlivade könsceller 
o Minskad fertilitet 
o Ökat antal missfall 
o Utebliven ägglossning 
o Minskad östrogenproduktion 
o Viktökning 
o Ökat bukfett  
o Astma 
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idag är gigantiskt och vi är nästan omgivna av plast vart vi än befinner oss. Exponeringskällan 
är stor och med dagens teknik blir den bara större. 
 
Med hjälp av ett såkallade dos- och responsstudier har man kunnat påvisa att ett samband 
finns mellan DEHP och de störningar som DEHP orsakar. Genom ett dos- och 
responssamband kan man fastställa en högsta dos av ämnet som skall anses vara säkert samt 
den lägsta dosen som anses ge en skadlig effekt. Det man tittar på då är vad mängden av en 
kemikalie får för respons. Den högsta dosen som inte anses ha någon effekt, det vill säga där 
man inte kan observera en respons, kommer att kallas för NOEL (Non Observable Effect 
Level) och den dosen kommer att anses vara säker. Den dosen ska man då kunna utsättas för 
utan att vara orolig över skadliga effekter. Den lägsta dosen som man kommer kunna 
observera en respons, det vill säga en effekt, kommer att kallas för LOEL (Low Observable 
Effect Level). Det är alltså den allra minsta dosen vilken ger en tydlig effekt. 
 
 
Regler och reglering av DEHP 
Idag så finns DEHP upptagen i EU:s kemikalieförordning Reach (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals) på grund av sina fortplantningsstörande 
egenskaper. DEHP får enligt Reach inte användas i leksaker och barnavårdsartiklar om halten 
av DEHP överstiger 0,1 %. I och med att man öppnat upp ögonen för de potentiella 
konsekvenserna som DEHP kan leda till så har användningen av DEHP minskat i Sverige 
men även i Kalifornien och Kanada. EFSA-panelen (European Saftey Authority) har även 
fastställd ett värde utifrån studiers LOEL-värde för hur mycket av DEHP en människa klarar 
av att ta upp varje dag utan att drabbas av oönskade effekter.  
 
 
Värt att tänka på  
Trots att DEHP är förbjudet att använda i vissa produkter enligt regleringen av Reach så är 
ämnet inte förbjudet i allt. Detta medför att DEHP fortfarande kan förekomma i produkter 
man är i kontakt med och det är därför extra viktigt att vara uppmärksam om vilka produkter 
man väljer och medveten om vilka effekter DEHP kan orsaka. Det är viktigt att våga vara 
intresserad av hur vår kropp påverkas och med det viktigt att våga ställa krav på miljön runt 
omkring oss. Kemikalier finns det många av, vissa mer undersökta och vissa mindre, det vill 
säga vissa vet vi är farliga och andra vet vi inte än, en osäkerhet som bör beaktas. Att lägga 
den extra kronan på ekologiska livsmedel är inte dyrt med tanke på att du är garanterad 
mindre kemikalier till middag i åtgärd. Välj inte produkter av plast om det finns andra 
alternativ när hemmet ska inredas. Hur skönt vore det inte att veta, att hemmet som man vistas 
till största del i är så kemikaliefritt det kan bli. Likaså måste vi hjälpa vår natur till att vara fri 
från dessa ämnen då organismerna som lever där oftast drabbas på grund av människans 
handlingar. 
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