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Dags att fasa ut bisfenoler på bredden 

Bisfenol A (BPA) är en numera ett ganska välkänt kemiskt ämne. De flesta beslutsfattare på 
den politiska arenan vet att BPA är en problematisk kemikalie och många företag arbetar för 
att fasa ut ämnet. Samtidigt finns i vanlig ordning ett motstånd, där vissa politiker och 
företag, inte minst vissa branschorganisationer argumenterar mot fler åtgärder. 
Myndigheterna är heller inte eniga även om den akademiska forskningen är tydlig på att 
BPA är problematisk. 

I Danmark, Belgien och Frankrike har flera ambitiösa politiska beslut mot BPA fattats på 
senare tid. Sverige har i viss mån följt efter föregångsländerna och den sammantagna 
effekten inom EU har blivit att BPA förbjudits i nappflaskor. Föregångsländerna har gått 
vidare och i Sverige är BPA numera reglerat även i barnmatsburkar, samtidigt som förslag 
om bredare förbud presenterats av Kemikalieinspektionen. 

En viktig fråga är hur företagen reagerar på de problem som forskarna pekar på. 
Naturskyddsföreningen möter allt ifrån motstånd till aktiva företag som menar att inte bara 
BPA utan även andra bisfenoler måste bort från konsumentprodukter. Det senare är en 
sympatisk inställning som utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv är den enda rimliga. Det 
nuvarande förbudet är alltför snävt, det gäller för få produkter och bara en bland flera 
substanser i den problematiska gruppen bisfenoler. 

Som den här rapporten visar går den frivilliga utfasningen alldeles för långsamt. Eftersom 
barn, som de hittillsvarande förbunden syftat till att skydd, utsätts för BPA från en rad källor 
i vardagen anser Naturskyddsföreningen att ett avsevärt bredare förbud omgående behöver 
införas, så att samtliga livsmedelsförpackningar och andra vanliga källor till farliga bisfenoler 
täcks in. 

 

Mikael Karlsson 

Ordförande Naturskyddsföreningen  



Bakgrund 

Historien är full med exempel på hur samhället reagerat långsamt på vetenskapliga studier 
om miljöproblem och det gäller även i frågan om spridning av miljögifter. Forskningsresultat 
som visat på oacceptabla risker eller problem med farliga kemiska ämnen har ofta 
ifrågasattas enligt ett nästan regelmässigt mönster. 

När enskilda forskare utifrån analyser varnat för enskilda eller grupper av ämnen har det i 
regel medfört en kritisk diskussion inom vetenskapssamhället. Det är naturligt och viktigt. 
Parallellt har ofta den industri som tillverkar ämnena i fråga reagerat med kritik mot 
studierna eller vad resultaten innebär; ibland har till och med forskarna själva ifrågasatts. 
Det har sällan varit bra eller konstruktivt. 

Med tiden plockas de vetenskapliga resultaten upp i samhällsdebatten, ofta av 
miljöorganisationer, ibland av engagerade politiker och mer sällan av företag som tar 
initiativ och som föregångare utvecklar alternativ. Försvararna av ämnet i fråga brukar i 
första steget försöka spela ner riskerna, i andra hand hävda en oundviklig nytta eller att 
alternativ saknas och att kostnaderna för dessa är för höga. När väl acceptans för regleringar 
motvillig växer fram kommer ropen på att dessa ska vara kostnadseffektiva och baserade på 
internationella överenskommelser. Det förra är viktigt så länge målen kan nås, och det 
senare är givetvis önskvärt men inte ett tillräckligt argument mot att enskilda länder går före 
när internationella processer tar för lång tid. Det är tvärtom ofta så att enskilda eller 
grupper av föregångsländer är en förutsättning för internationella processer, det har ofta 
varit fallet inom exempelvis EU när det gäller miljögifter. 

Givetvis är denna kronologiska utveckling inte entydig eller linjär, de olika argumenten för 
respektive mot att fasa ut ett miljögift förs fram parallellt och i samverkan med varandra i 
samhällsdebatten. Vissa politiker och företag verkar för förändringar, medan andra stretar 
emot, inte sällan branschorganisationer som tendera att försvara eftersläpare. Det allmänna 
mönstret har dock visat sig gälla gång efter annan – så även i fallet bisfenol A. 

I den här rapporten ges en ögonblicksbild av läget när det gäller förekomsten av bisfenol A i 
ett urval olika livsmedelsförpackningar, och när det gäller hur de undersökta företagen ser 
på frågan. Naturskyddsföreningen visar med denna stickprovsundersökning hur vanligt BPA 
är i produkter som vuxna och barn använder dagligen. Föreningen visar även i vilken grad de 
studerade företagen känner till detta och hur de ser på sitt ansvar att hantera och fasa ut 
BPA. Rapporten avslutas med en diskussion där bland annat föreningens ställningstaganden 
redovisas. 

I undersökningen har Naturskyddsföreningen frågat ett slumpmässigt urval av vanligt 
förekommande företag inom livsmedelsbranschen om huruvida deras matförpackningar 
innehåller BPA eller inte. Företagen fick även svara på i vilka av företagens produkter ämnet 



finns och om företaget i fråga planerar att fasa ut det och i så fall när. Förekomsten av andra 
bisfenoler än BPA efterfrågades också men den frågan var mycket svår att få svar på. 

 

 

Miljögiftet BPA 

När ett kemiskt ämne ska riskbedömas studeras både i vilken grad som en målgrupp utsätts 
(exponeras) för ämnet, och hur farligt ämnet är (t.ex. vilka halter som ger vissa effekter, 
eller som inte ger en studerad effekt). När sedan exponering och farlighet jämförs kan risken 
för oönskade effekter kategoriseras och effektiva åtgärder sättas in. Ofta råder dock större 
eller mindre osäkerheter om kemikaliernas egenskaper och med få undantag studeras 
kemiska ämnen fortfarande ett i taget, trots att det är väl känt att de kan samverka med 
varandra (cocktaileffekt). 

Bisfenol A är en av världens mest använda kemikalier och har varit föremål för studier under 
lång tid med en tilltagande aktivitet det senaste decenniet.  Riskbedömningar har gjorts av 
såväl akademiska forskare som olika myndigheter och expertorgan och slutsatserna varierar.  

När det gäller exponeringen står det klart att vuxna och barn utsätts för BPA fortlöpande i 
vardagen, även om EU:s förbud mot BPA i nappflaskor nyligen innebär en klar minskning av 
de mängder BPA som små barn utsätts för inom unionen. Exakt vilka de övriga källorna är, 
och hur mycket de bidrar för olika målgrupper, är inte kartlagt särskilt väl men BPA finns i 
polykarbonatplast som används i flaskor, i olika livsmedelsförpackningar. Även exempelvis 
glasögonglas, tandfyllningar, kontaktlinser och termiskt papper för biljetter och kvitton kan 
innehålla BPA. Kunskaper om förekomst av andra bisfenoler än BPA, t.ex. bisfenol S och 
bisfenol F, är klart lägre. 

Det som främst debatterats på senare år har varit hur farligt BPA är. EU:s faroklassificering 
omfattar enligt Kemikalieinspektionen ”allvarliga ögonskador, irritation i luftvägarna, 
allergisk hudreaktion, skadliga effekter på fortplantningsförmågan, skadligt för 
vattenlevande organismer”. Klassificeringen bygger på konventionella toxikologiska studier 
och är inte särskilt omdiskuterad, inte heller det faktum att BPA är östrogenliknande och 
därmed har hormonstörande egenskaper. Det som framförallt fått uppmärksamhet på 
senare år är vilka effekter som kan följa efter exponering för låga doser av BPA, på den 
punkten råder oenighet  
 
Anledningen till att oenighet råder är att akademiska forskare på universitet under lång tid 
valt att studera även andra effekter och förhållanden än dem som politiker och myndigheter 
kommit överens om. Och det är i sådana studier som forskare dragit allvarliga slutsatser. I 
sammanfattning har exponering för BPA kopplats till bland annat bröst- och prostatacancer, 
försämrad spermiekvalitet, kromosomförändringar, tidigarelagd pubertet, insulinresistens, 



diabetes och fetma. Om man lyssnar till de akademiska forskarna, som fritt studerar alla 
effekter de bedömer viktiga, och inte till de instruktionsstyrda myndigheterna, så riskerar 
vissa av dessa allvarliga effekter följa även lågdosexponering. 
  



 
Resultat 

 
Resultatet av enkätundersökningen hittas i lista efter diskussionen.  
 
 
 
 

 

  



Diskussion 

Enligt resultaten i undersökningen är den absolut vanligaste förpackningsformen med BPA 
metallförpackningar och metallförslutningar (konservburkar, aluminiumburkar, kapsyler, 
tuber, lock på glasburkar). BPA används då som en skyddande lack i metallförpackningen. 
Det hittas även i så kallade aluminiumoblater, som är den aluminiumfilm som ligger som 
lock på plastbägare.  

Lagstiftningen omfattar idag dels ett EU-förbud mot BPA i nappflaskor, dels ett svenskt 
förbud mot BPA i matförpackningar för barn under 3 år. Kemikalieinspektionen har nyligen 
föreslagit att förbudet ska vidgas till bl.a. visst termopapper. I Frankrike, Danmark och 
Belgien finns olika andra förbud som i vissa avseenden är bredare än den svenska 
regleringen. 

Naturskyddsföreningen anser att det är mycket bra att Sverige valt att fortsätta agera 
föregångare inom EU, men anser att de vidtagna åtgärderna inte alls räcker. De skyddar inte 
barnen mot BPA. Det är till och med ologiskt att reglera BPA i vissa produkter som barn 
använder, men inte i andra. Det rimliga är att alla användningsområden för BPA, särskilt där 
ämnet står i direkt kontakt med mat och dryck, bör regleras. 

De allra minsta barnen börjar ofta få tillagad mat från 6 månaders ålder. Detta betyder att 
om en förälder ger sitt barn köttfärssås med konservburkstomater så riskerar barnet att 
utsättas för ett hormonstörande miljögift via kosten. Om samhället ska skydda de 
känsligaste individerna, små barn, bör man därför gå särskilt snabbt fram med 
begränsningar av BPA i alla mat- och dryckesförpackningar.  

Miljömålsberedningen har i ett nytt betänkande i enighet över partigränserna lagt ett 
likartat förslag, om än mer försiktigt formulerat: 

 

Etappmål om att minska barns exponering för farliga ämnen 
Miljömålsberedningen föreslår som etappmål: Sveriges insatser ska bidra till att beslut 
fattas inom befintliga och vid behov nya regelverk som medför en betydande minskning av 
miljö- och hälsoriskerna för barn vid användningen av farliga ämnen, senast år 2018. 
 
Förslag till åtgärder:  
Regeringen bör ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att, tillsammans med andra berörda 
myndigheter, analysera särskilda miljö- och hälsofaror för barn kopplade till specifika 
varugrupper, produktgrupper eller ämnen med vissa egenskaper, och utifrån detta föreslå 
en plan med åtgärder för hur riskerna ska minskas t.o.m. år 2018. Analysen bör bl.a. omfatta 
farliga ämnen i textilier, bygg- och inredningsprodukter, elektriska och elektroniska 
produkter, leksaker och andra produkter för barn, biocider i textilier samt användningen av 



antibakteriella ämnen i varor och produkter för barn. Analysen bör även omfatta hur 
Kemikalieinspektionens löpande arbete för att fasa ut särskilt farliga ämnen ska prioriteras 
för att särskilt minska miljö- och hälsoriskerna för barn, t.ex. med avseende på bisfenol A i 
livsmedelsförpackningar, dekaBDE, DEHP, DBP, BBP och DIBP. Uppdraget bör redovisas 
senast i december 2013.  
Regeringen bör även ge Kemikalieinspektionen och Boverket i uppdrag att, tillsammans med 
andra berörda aktörer, göra en analys av hur miljö- och hälsoriskerna för barn kan minskas i 
barnens offentliga miljöer, och utifrån detta föreslå en plan med åtgärder för hur riskerna 
ska minskas tom år 2018. Uppdraget bör redovisas senast i december 2013. 

 

Som framgår av förslaget pekar beredningen på ett klart behov av ett slags snabbspår i 
kemikaliepolitiken, där barn, vissa särskilt farliga ämnen som BPA, samt offentliga miljöer 
kräver särskild uppmärksamhet. Det är särskilt intressant att notera att en enig beredning 
valde att skriva ”bisfenol A i livsmedelsförpackningar”, dvs inte avgränsade detta till det 
förbud mot BPA i matförpackningar för små barn som regeringen ungefär samtidigt 
beslutade om. Beredningen skickar alltså en signal om att snabbt gå vidare. 

Naturskyddsföreningen håller med beredningens slutsatser och anser att ett förslag behöver 
läggas redan under innevarande år samt att även vuxna givetvis bör skyddas mot BPA och 
att ett heltäckande förbud mot bisfenoler i mat- och dryckesförpackningar därmed är det 
mest önskvärda. 

Naturskyddsföreningen anser dessutom att reglering av bisfenoler bör ske inom fler 
användningsområden, såsom leksaker, sportflaskor och micromatlådor.  

Det är dock viktigt att påpeka att ett förbud mot BPA i mat- och dryckesförpackningar även 
bör täcka förbud mot liknande substanser, det vill säga andra farliga bisfenoler (däribland 
BPS och BPF), för att säkerställa att inte ett känt dålig ämne byts ut mot ett mer okänt och 
eventuellt sämre. Detta är särskilt viktigt eftersom företagen endast undantagsvis kunde 
svara på undersökningsfrågan om andra bisfenoler än BPA. Det är allvarligt att kunskapen 
om farliga kemikalier i matförpackningar är så låg inom livsmedelsbranschen; man kan inte 
endast ha kunskap om de fåtal ämnen som är medialt debatterade, utan behöver ha 
kontroll på alla substanser som kan komma i kontakt med mat eller dryck. Konsumenter 
måste kunna känna sig trygga med att företagen vet vad de gör, vilket inte är fallet idag. 

 



Företag Varumärken

Har BPA i mat- 

eller dryckesför-

packningar 

Planerar att 

fasa ut

Planerat byte 

när? Vilka produkter:

Abba Seafood Abba  JA JA 2012/2013 Tuber (kaviarer, pastejer)

Ejderns Konservburkar av metall (tonfisk, fiskbullar, stuvningar, markrill i tomatsås)

Grebbestads Metallock till glasburkar (marinerad sill och storkornskaviar)

Limfjord

Lucullus

Svennes

Abba Kungshamn  

Kalles

Kung Gustaf

Hållö

Arla Foods
Arla JA JA

En del på kort sikt, 

en del på längre sikt Konservburkar av metall (endast Puck)

Arla Apetina Metallock till glasburkar

Arla Billinge Aluminiumoblat till plastbägare

Arla Ko/Eko

Arla Köket

Arla smör och rapsolja

Bregott

Buko

Castello

Cocio

Cultura

Dansk Osttradition

God Morgon

Høng

JO

Kelda

Keso

Klöver

Kvibille

Lätt & Lagom

Pucko

Riddar Krongrädde

Rynkeby

Sagolika soppor

Svenskt smör

Tropicana

Wästgöta kloster

Yoggi

Yoggi yalla!

Axfood
Willys, Hemköp JA JA Så snart som möjligt Persikor

Kronärtskockor, hjärtan

Vita bönor i tomatsås

Cannelini bönor

Röda kidney 

Stora vita bönor

Kikärter

Rödbetor och smörgåsgurka

Powerking Energidryck

Garant ekologiska varor Ekologisk krossad och hel tomat

Jordgubbsaft

Krossade tomater, hela tomater 

Garant Antipasti sortiment

Fyllda Manzanilla oliver 

Gulashsoppa, sparrissoppa, tomatsoppa, köttsoppa

Klyftade tomtar

Körsbärstomat

Kvarg

Majskorn

Texmex Konserver

Örtmarinerade vitlöksklyftor, chilimarinerade vitlöksklyftor

Eldorado Champinjoner

Chokladkex

Gröna bönor (hela och skurna i bitar) 

Kantareller

Kidneybönor, cannellinibönor, borlottibönor 3 pack konserv

Kokosmjölk, konserv

Majskolv

Svamp och sparris

Tonfisk i vatten och olja

Tropiska konserver

Äppelmos

Ärter och morötter (hel morot och i bitar)

Majonnäs/dressing

Kall dryck

Ananas i bit, i skivor och krossad

Majskorn

Röbetor och smörgåsgurka

Vita bönor i tomatsås

Kikärter

Stora vita bönor

Kidneybönor

Krossade tomater

Hela tomater

Kolsyrat vatten 33CL

Kolsyrat vatten citron 33CL

Premier COLA 33CL 24-TRÅG

COLA 33CL

ORANGE 33CL 24-TRÅG

ORANGE 33CL

LEMON/LIME 33CL 24-TRÅG

LEMON/LIME 33CL

PÄRONSODA 33CL

EXTREME LIME

EXTREME VANILLA

EXTREME CHERRY

EXTREME COLA



Företag Varumärken

Har BPA i mat- 

eller dryckesför-

packningar 

Planerar att 

fasa ut

Planerat byte 

när? Vilka

BILLYs NEJ

Bröderna Nilssons 

Kök
Brödernas Gästabud

NEJ

Brödernas Finaste

Brödernas Utvalda

Brödernas Bistro

Glenn Strömberg

Brunneby musteri NEJ

Brämhults Juice AB NEJ

Campbells Campbells
JA JA Så snart som möjligt

Konservburkar av metall

Blå Band 

Touch of Taste

Bong

Varma Koppen

Carlsberg Sverige JA JA

Oklart när, dialog 

pågår
Aluminiumburkar

Kronkorkar till glasflaskor, dock med heltäckande packning mellan.

CocaCola Sverige CocaCola JA JA Oklart ännu Aluminiumburkar

Fanta

Sprite

Powerade

Bjäre Julmust

Bonaqua Silver

Burn

MER

Minute made

COOP Coop
JA JA 

Handlingsplan  

under utveckling
Oklart, eftersom Coop i dagsläget inte ställer krav på bisfenolfria förpackningar

Coop Änglamark

X-tra

Coop Prima

Di Luca & Di Luca AB Zeta JA Dialog  med 

producenter pågår
Konservburkar av metall

Metallock till glasburkar

Estrella NEJ

Fontana Food AB JA Oliver i plåtburk 

Metallock till glasburkar

Foodmark Rydbergs JA JA Oklart när Tuber (mjukost)

Fjällbrynt

Gefleortens 

Mejeriförening
NEJ

Guldfågeln NEJ

ICA ICA Selection JA JA Dialog pågår Konservburkar av metall

ICAs Egna Aluminiumburkar 

ICA Basic Metallock till glasburkar 

JB Delikatesser NEJ



Företag Varumärken

Har BPA i mat- 

eller dryckesför-

packningar 

Planerar att 

fasa ut

Planerat byte 

när? Vilka

Kalasföretaget 

Säljprofilen AB Smakis & Sundis NEJ

Kavli JA JA Oklart när Almuminiumtuber

Metallock till glasburkar

Metallock till PET-burkar

Kockens AB Kockens NEJ

Lantmännen Kronfågel NEJ

Cerealia

Kungsörnen

AXA

Gooh

GoGreen

Regal 

Start

Hatting

Korvbrödsbagarn

Schulstad

LIDL JA Man tittar på 

frågan

Oklart när Osäkerhet finns, men det kan finnas i konservburkar av metall och metallock till 

glasburkar.

Nestlé Zoégas JA
JA 2012/2013 Kapslar till kaffemaskiner inom märket Dolce Gusto. Dock skyddande lager mellan 

BPA och kaffe. 

Nescafé Nespresso.  Dock skyddande lager mellan BPA och kaffe. 

Nescafé Dolce Gusto

Nespresso

Netto Oklart. 

Hänsvisar till 

rådande lagstiftning.

Nordic Sugar Oklart.

Väljer att inte svara 

på undersökningen.

Procodia Felix JA JA Hoppas på 2013 Konservburkar av metall

BOB Metallock till glasburkar

Ekströms

Risifrutti

Grandiosa

Önos

Fun Light

Den Gamle Fabrik

Liva Energi

Paulúns

Procter & Gamble Vicks NEJ

Saltå Kvarn
JA JA

Oklart, men söker 

alternativ
Konservburkar av metall

Santa Maria JA JA Oklart när Metallocken till glasburkar

Konservburkar av metall

En del kryddkvarnar 

SCAN JA JA Oklart när Konservburkar av metall

Förseglade etiketter på konservburkar av metall

Siaglass NEJ

Slottskällans Bryggeri AB JA JA Oklart (inom snar 

framtid)

Kapsyler på glasflaskor

Spendrups JA JA Oklart när Aluminiumburkar 

Kapsyler av metall

Systembolaget JA JA
När fullgoda 

alternativ erbjuds
Aluminiumburkar

Vissa kapsyler och skruvlock på glasflaskor

Tetrapak NEJ

Unilever Becel JA Konservburkar av metall

Crème Bonjour Metallock till glasburkar

GB Glace

Knorr Tomatsoppa på burk

Lipton Köttprodukter i glasburk

Lätta Sås, dressing och dryck i glasburk

Maille

Maizena

Milda

O´hoj

Skippy

Slotts

Winborgs

Valio NEJ

Åbro JA

Dialog med 

leverantör Oklart när Aluminiumburkar
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Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning  
Bra Miljöval.

 www.naturskyddsforeningen.se 


