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- Totalförbjud Bisfenol A helt, enligt miljöbalkens lag om
försiktighetsprincipen, säger Ulrika Dahl på Naturskyddsföreningen.
På andra sidan står Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet,
EFSA, och pekar på tester som visar att Bisfenol A inte är skadligt för
människan i de mängder vi får i oss. Tester som inte är gjorda för
kemikalier som Bisfenol A. Så vad ska vi tro på?
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”Teflonpannan åkte ut
direkt”
Anna Froster om kemikalier i vardagen, politik och snälla
vinterkängor
Text och bild: Angelica Edvardsson

En evig lång jakt på snälla vinterkängor och svårigheten i att ta emot
plastleksaker till dottern.
Anna Froster försöker göra vardagen så kemikaliefri som möjligt. Men för
att nå förändring i samhället måste politikerna ta större ansvar.
- Mission vinterkängor pågår, så länge får dessa duga, säger Anna Froster och
pekar på de mörkblåa gummistövlarna. Ljungskile är grått, regnet kommer och
går. En vinter med oförbätterligt västkustväder väntar och ett par rejäla skor är
att föredra. Rejäla, men också fria från farliga kemikalier.
- En butik jag besökte svarade att Goretex bryts ned till en miljövänlig film. De har
dålig koll.
Okunnighetens källa
Under 2011 arbetade Anna med Naturskyddsföreningens årsbok, Den Flamsäkra
Katten. Boken beskriver Annas resa genom kemikaliedjungeln i våra hem.
Okunnighet var ett stort problem bland dem hon intervjuade till boken.
Tillverkarna och försäljarna av varor har ofta ett svar att ge som lugnar
konsumenten, men som inte är vattentätt. Ett exempel ur boken är svaret från
tillverkaren av bakplåtspapper i Teflon.
Teflon innehåller PFOA som kan vara cancerframkallande och frigörs vid
upphettning.
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“Det finns inte ett enda rapporterat dödsfall i världen, läs rapporten om PFOA.”
Rapporten mannen från bakplåtspapper företaget tittat på är sponsrad av ett
teflonföretag. De flesta konsumenter som frågar expediten om en varas innehåll
är okunniga och då räcker ett okunnigt svar.
- Själv var jag också helt grön på området när arbetet med boken började, och jag
blev snabbt stammis på Kemikalieinspektionen.
Anna, som tidigare jobbat med naturvårdsfrågor, skulle undersöka kemikalierna i
vår vardag från scratch. Idag vet hon oftast mer än butiksägarna när hon
ifrågasätter en varas innehåll.
Teflonpannan- big no no
Boken blev klar och presenterades på Naturskyddsföreningens årsstämma 2011.
Annas hem rensades från leksaker i mjukplast och teflonpannor. Men hon blev inte
rädd, bara medveten och undviker idag kemikalier så gott det går. Köper
träleksaker åt dottern, second handkläder till sig och sambon. Mjukplastleksaker
är no no:s liksom teflonpannor.
-

Det känns inte okej att vi hettar upp teflonet och sedan äter maten.

Fakta Anna Froster
Född: 1980
Uppvuxen: Hässelby
Stockholm
Bor: Ljungskile
Familj: Sambo, barn
Yrke: Biolog och journalist
Intressen: Naturen,
folkmusik och folkdans
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Biolog i grunden
Idag jobbar Anna som frilansjournalist och skriver mycket om skog och biologi.
Något som passar henne bra. Nio till fem jobb är inget alternativ. Efter
biologutbildningen 2001, följt av jobb åt Sveaskog, insåg Anna att mycket
skrivarbete var inkluderat i biologjobben. Hon tog en påbyggnads
journalistutbildning. Sista halvåret var praktik på dagstidningen Bohuslänningen.
- Jag förstod inte principen med nio till fem jobb. Om jag var klar vid tre, varför
skulle jag då sitta kvar?
Poängsatte butiker
Engagemang i natur och miljöfrågor kommer från uppväxten. Fältbiologerna var
Annas andra hem. Hon han med många demonstrationer och aktioner under de tio
åren. Fältbiologerna inspekterade matbutiker som fick poäng efter antal
ekologiska produkter. Protester mot ringlederna i Stockholm och biltrafik i största
allmänhet genomfördes också.
- Vi cyklade i bredd framför bilarna. Eller runt runt i Sergelrondellen.
Politikernas ansvar
Den Flamsäkra katten handlar om vad i våra hem som innehåller farliga
kemikalier, samt vad dessa har för effekter i kroppen. Men också om vad som görs
på politisk nivå för att fasa ut gifterna. Anna tycker att det största ansvaret ligger
hos politikerna.
- Att konsumera ska vara säkert. Farliga varor bör vara förbjudna, ansvaret kan
inte läggas på privatpersoner.
Radikala beslut
Det går att leva väldigt kemikaliefritt som privatperson, men det tar extremt
mycket tid. Politikerna måste ta radikala beslut om förbud. Annars kommer vi inte
att kunna leva kemikaliefritt, det tar för mycket tid och kräver intresse och
kunskap, resonerar Anna. Hon och hennes familj försöker göra vardagen så
kemikaliefri som möjligt. Men det är inte så enkelt som att bara välja bort det
dåliga.
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- Vår barnvagn innehöll flamskyddsmedel. Men hade vi köpt en ny utan medlet
kanske det visar sig om några år att den innehöll något annat farligt. Plus att det
går åt massa energi att producera nya saker.
Svåra avvägningar
Anna är vegetarian, som ung var hon också vegan.
- Mamma köpte massa mjölk som blev gammal, jag drack om den skulle slängas,
hon var väl orolig, ler Anna.
Svåra avvägningar uppstår också när släktingar ger presenter åt dottern. Vissa
plastleksaker innehåller mjukgörande ftalater. Samtidigt som det är oartigt att inte
ta emot eller gömma leksaken är det oansvarigt att låta dottern leka och bita på
plasten.
Nojig
De flesta släktingarna är införstådda och ger inte plastsaker åt Annas dotter. Men
de har inte påverkats så mycket i sina egna val.
- Däremot har jag en kompis som under sin graviditet tog till sig allt. Skrapade
bort majskornen från tallriken på restaurang för att de eventuellt hade legat i en
konservburk. Specialbeställde barnvagn med korkhandtag.
Anna jobbade med boken under graviditeten och blev stundtals nojig. Även om
mjukplast och teflon åkte ut fick Alejandro stanna. Annas goseapa från
barndomen. Under jobbet med boken lät hon analysera hans plastansikte. Fullt av
bly.
- Men min dotter har blivit fäst vid apan och kallar honom Klas.
Vinterskorna
- Andra avvägningar är tillexempel min jakt på vinterskor. Energin jag lägger på
att leta kunde lagts på att skriva en bra artikel som kanske gör större nytta och
påverkan än mina miljövänliga skor. Samtidigt, ifrågasätter inga konsumenter
butikernas utbud kommer frågorna aldrig upp. Avslutar Anna och hoppar upp på
sin cykel och trampar iväg i regnet. De blå gummistövlarna är det sista som
försvinner i den grå horisonten.
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Anna fick i uppdrag av Roger
Olsson, en av två medförfattare,
att skriva Naturskyddsföreningens
årsbok 2011. Roger fick kontakt
med Anna via tidigare arbeten hon
gjort åt Naturskyddsföreningen.

Några giftiga produkter i våra hem:
Teflonpanna/Goretexkläder:

Innehåller

perflourerande

ämnen

som

gör

produkterna värmetåliga, vatten och fettavstötande. Ämnet kan orsaka cancer och
störa reproduktionsförmågan. Sprids lätt i miljön och kemikalien har hittats i
isbjörnar på arktiskt och i sköldpaddor i Mississippi.
Plastgolv, plastleksaker: PVC golv består till 30- 50 procent av mjukgörande
ftalater. Samband har setts mellan ftalater och astma, fetma, diabetes och minskad
fertilitet.
Bly: Vanligt i fiskesänken, hagelkulor och batterier. Finns också i vissa pastellkritor
och doftljus. Kan skada nervsystemet hos foster och små barn.
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Vad ska vi tro på?
Om osäkra tester och Bisfenol A:s fara eller icke fara
Text: Angelica Edvardsson
Vad ska vi tro på när allt är såhär? Dilevas undran passar bra in i frågan
om Bisfenol A:s fara eller icke fara för människan. Vad ska vi tro på när
mätmetoderna inte är anpassade och alla säger olika?
I matlådan. På kvittona. I matens plastförpackning. I konservburkarna.
Kemikalierna tickar som små tidsinställda bomber vart vi än oss vänder, redo att
sprängas när de tagit sig in i våra kroppar. Bisfenol A är en av de mest omskrivna.
Titta åt höger och du ser varningslamporna blinka, titta sedan åt vänster för att se
lugnande miner som menar att vi kissar ut allt Bisfenol A.
Alla säger olika
På den ena sidan har vi Kemikalieinspektionen, en myndighet som sorterar under
miljödepartementet. Och Livsmedelsverket, en statlig myndighet som får
arbetsuppgifter från riksdagen och regeringen.
Dem säger att det kan finnas risker med Bisfenol A, men att ingen forskning hittills
lyckats bevisa att ämnet är så farligt att det bör förbjudas.

Bisfenol A
- Används främst som hårdgörare i
plaster.
- Liknar kroppens egna hormon
Östrogen.
- Togs från början fram för att fungera
som p -piller för kvinnor, men användes
aldrig i det syftet.

Här finns Bisfenol A
-

Konservburkar
Kvitton
Kontaktlinser
CD skivor
Tryckfärger
Plast märkt med siffran 7
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På andra sidan har vi Naturskyddsföreningen, en ideell förening utan politisk färg.
Dem kartlägger miljö och klimat hot och påverkar politiker om exempelvis förbud
mot giftiga kemikalier. Naturskyddsföreningen vill totalförbjuda Bisfenol A.
EFSA- olika åsikter igen
Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket hämtar bland annat sin information
om kemikaliernas farlighet från EFSA, European Food Healt Agency. Det låter
tryggt och bra. Europas stora myndighet gör väl riktiga bedömningar som de
svenska myndigheterna och i sin tur befolkningen kan lita på?
-

EFSA grundar sina beslut på några få vetenskapliga artiklar som är utförda
enligt standardtestet. Medan forskare kommer med utsagor utifrån 100- tals
artiklar som mätt att låga doser kan vara farliga, säger Ulrika Dahl,
avdelningschef miljögifter på Naturskyddsföreningen.

Hon menar också att det finns så många rapporter om Bisfenol A:s biverkningar
att kemikalien enligt miljöbalkens lag om försiktighetsprincipen borde förbjudas.
6"
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Standard test, monoton dos
respons kurva
S- kurva, icke monotona dos
respons kurvor
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Ett hormonstörande ämne kan ge effekt på kroppen vid dos 1, grön linje. Men
ett standardtest kan inte mäta S- kurvan utan mäter på samma sätt som för
vanliga kemikalier, blå linje.
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Standard test- inte så standard
Ulrika Dahl säger att ett standard test inte är en tillförlitlig testmetod. Anna
Beronius, doktorand på institutet för miljömedicin på KI, förklarar att när man ska
bedöma hälsoriskerna med en kemikalie genomgår den många tester. Bland annat
standard tester. Krav finns på hur många djur som ska ingå i testet och vilka
organ man ska mäta biverkningar på.
Sedan överför man djurens värden till människan och får ett TDI, tolerabelt
dagligt intag. Så mycket vi kan äta av en kemikalie utan att bli skadade.
Ett test vilket anses vara tryggt och som EFSA grundar sina beslut på. Men inte så
tryggt när det kommer till hormonstörande ämnen.
De viktiga hormonerna
Hormoner är kroppens budbärare och reglerar bland annat ämnesomsättning,
fortplantning och utveckling. De signalerar när det är dags att producera spermier,
när puberteten ska sätta igång med mera. Kemikalier som stör hormonerna och
dess processer kallas således hormonstörare och kan orsaka förtidig pubertet,
cancer och bettendestörningar hos människan.
När det ska testas hur stora doser av de hormonstörande kemikalierna som är
farliga används standard testet. Tyvärr beter sig hormonstörande kemikalier inte
som andra kemikalier, vilka har en jämn kurva, se blå kurva. De har en mer S liknande kurva, se grön kurva. Då man mäter på samma sätt missar man att en
hormonstörande kemikalie kan vara skadlig vid lägre nivå än vad testet visar.

Ulrika Dahl till vänster och
Emma Halldin Ankarberg till
höger.
Foto: naturskyddsforeningen.se och
slv.se

10

“ För hormonstörande ämnen kan starkare effekter uppstå vid låga halter än vid
höga” skriver Naturskyddsföreningen i sin rapport Rädda Mannen från 2011.
Medvetna om problemet
Emma Halldin Ankarberg, toxikolog vid Livsmedelsverket, säger att EFSA jobbar
på metoder för att kunna mäta effekterna av hormonstörande kemikalier. Både
EFSA och Livsmedelsverket verkar medvetna om att standardtesterna inte passar
för hormonstörare. Ändå grundas rekommendationerna om produkter och deras
skada på rapporter från dessa tester.
- EFSA har tittat på många studier och inte hittat belägg för att Bisfenol A är
farligt vid låg dos, säger Bert- Ove Lund, miljötoxikolog vid Kemikalieinspektionen.
EFSA utvärderar varje år Bisfenol A. Dem tittar på nya rapporter och bestämmer
om det tolerabla dagliga intaget ska ändras. 2006 togs siffran 50 mikrogram per
kilo och dag fram. Den siffran står sig än idag. EFSA skriver också att människan
får i sig långt under 50 mikrogram per dag.
Deprimerade råttor
Men det finns rapporter som visar att Bisfenol A ger
oönskade effekter. Testerna har utförts på råttor och möss.
Japanerna Fujimota och Kubo skrev 2008 en rapport om
deprimerade råttor. Råttorna matades med 15 mikrogram
Bisfenol A per kilo kroppsvikt varje dag i sex veckor. En dos
som är en tredjedel av den dos människan tål att få i sig på
en dag. Råttorna var gravida och testerna utfördes på deras
avkommor vilka kastades i vatten. De flesta kämpade inte
för sitt liv och klassades som deprimerade, hjärnans
utveckling hade störts av Bisfenolet under fostertiden.

Bert- Ove Lund
Foto: Anette Andsson
kemi.se

Opålitliga tester, igen
Så varför tar inte EFSA med dessa rapporter i sin avvägning? De gör dom, men
rapporterna är inte utförda enligt standardtestet och har dessutom brister, något
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som både Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Naturskyddsföreningen är
medvetna om.
- Tittar man på helheten av de 100- tals studierna kan man bli orolig. Men tittar
man på lågdosrapporterna en och en är de svaga. Säger Bert Ove Lund på
Kemikalieinspektionen
- Det är väldigt svårt att mäta hormonstörande effekter och djurstudierna ger inte
alltid relevanta data för människan, därför måste man utveckla studierna säger
Emma Halldin Ankarberg.
Hon menar att råttor inte kan bryta ned Bisfenol på samma sätt som människor
kan, utan kemikalien återupptas i tarmarna på råttorna och finns kvar i kroppen
under lång tid. Hos människor försvinner ämnet snabbt ur kroppen via exempelvis
urinet. Anna Beronius håller med om att många av de studier som gjorts på
Bisfenol A har sina brister, som att testmetoderna inte är tillräckligt väl beskrivna.
Men Bisfenol A kan ändå ha effekter vid låg dos menar Anna Beronius.
Test på apa
Om vi inte kan lita på råttester, borde väl en apa vara oss mer lik? Till 98 procent
liknar vi apan. Den 24 september i år publicerade en grupp forskare vid
Washington State University en artikel om forskning på djuret. Gravida honor
exponerades för Bisfenol A. De fick i sig Bisfenol i mängd och kontinuitet som
liknar hur vi människor exponeras. När honornas avkommor födde egna barn
visade det sig att de flesta ungarna hade Downs syndrom. Äggcellerna delade sig
inte rätt och kromosom fel som Downs syndrom drabbade avkommorna. Antalet
ägg som avkomman föddes med minskade också. Eftersom apor, likt människor,
föds med ett bestämt antal ägg kan det leda till att de får en kortare tid som
fertila. Rapportens abstract avslutas med meningen “ dessa upptäckter väcker oro
om människors reproduktiva hälsa”.
Vad ska vi tro på?
Så, Bisfenol A testas i standardstudier, med fel mätmetod som missar effekterna
av en låg dos. Ändå grundar de statliga myndigheterna sina beslut på de
resultaten. De 100- tals testerna utförda av andra forskare visar att Bisfenol A är
12

farligt, men dessa studier brister i sin trovärdighet eftersom metoderna inte är
tillräckligt redovisade. Vad man än väljer att tro på brister det någonstans.
Rädda mannen
-Ta bort Bisfenol A av försiktighetsskäl. Kemikalien kan ge
effekt i generationer och påverkar kromosomerna. Ulrika Dahl
på Naturskyddsföreningen vill totalförbjuda Bisfenol A enligt
miljöbalkens försiktighetsprincip.
De som absolut ska akta sig för hormonstörande ämnen är
gravida och små barn.
- Tidpunkt för exponering är viktigare än dos, säger Anna
Beronius. Ett exempel är om en vuxen man äter gigantiska

Anna Beronius
Foto: ki.se

doser av ett hormonstörande ämne så försämras hans
spermaproduktion. När han slutar äta kemikalien jobbar kroppen upp
spermaproduktionen till samma nivå som innan. Men. Utsätts ett manligt foster för
kemikalien under fostertiden försämras hans spermakvalitet från start i livet.
Bröstkörtlar påverkas
Anna Beronius har även läst rapporter om tester på råttor där Bisfenolet påverkat
bröstkörtlarnas utveckling. Vilket gör det svårare för cellerna att stå emot
förändringar som kan leda till cancer i vuxen ålder.
Bert -Ove Lund på kemikalieinspektionen säger dock att det inte är säkert att det
är en hormonstörning som orsakar förändringarna kroppen, som kan leda till
cancer eller skador på nervsystemet. Jämfört med människans östrogen är
Bisfenolet mindre aktivt.
Vad gör regeringen?
Fast det inte går att lita på någon rapport till 100 procent rör det på sig på
regeringsnivå i Bisfenol A frågan. Ett förbud mot Bisfenol A i nappflaskor gick
igenom 2011. Nyligen lämnade regeringen en ansökan till EU kommissionen om
att förbjuda Bisfenol A i alla barnmatsförpackningar. Många frågor från riksdagen
skickas till regeringen angående kemikalien och dess fortsatta existens.
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Nationellt förbud
Jens Holm (V) skriver till miljöministern Lena Ek och frågar om Bisfenol i
matförpackningar. Han hänvisar bland annat till en studie fyra journalister från
Svenska Dagbladet gjorde. Efter att journalisterna ätit enbart konservburks mat i
två dagar hade de i sin urin som mest 4000 gånger högre halt av Bisfenol A än
före dieten. Landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) svarar på frågan;
regeringen har bett Kemikalieinspektionen om en utredning om ”giftfri vardag” och
att Livsmedelsverket bevakar ämnet. De väntar också på EFSA:s utvärdering om
Bisfenol A som kommer 2013.
I en annan motion är Gunnvor G Ericsson (MP) inne på samma spår. Hon undrar
om miljöministern kommer ta initiativ till att Sverige ska förbjuda Bisfenol A i alla
livsmedelsförpackningar. Svaret är invecklat. Sverige kan inte införa ett nationellt
förbud innan det granskats av EFSA och de andra medlemsländerna. Frankrike och
Belgien har försökt införa ett förbud, men ombads vänta på EFSA:s utvärdering
2013.
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Företagen tolkar välvilligt
Att Bisfenol A är farligt för små barn står klart i och med förbudet i nappflaskor.
För det krävdes inga omgjorda standardtest eller mer tillförlitliga råttester. Men
för att hindra att vuxna får i sig kemikalien måste vi vänta till 2013. Har vi tur har
forskarna hittat säkrare mätmetoder för hormonstörare, säkrare än
standardtesterna.
Men även om det kommer att finnas säkra tester för hormonstörare kan vi inte
känna oss helt trygga.
Företag som använder över 10 ton per år av en kemikalie i sin tillverkning måste
göra ett risktest. Testet ska vara öppet och övervakande myndigheter ska kunna
upptäcka fel eller mygel i testet. Det som dock är osäkert är tolkningen av
resultatet.
- Företagen kan tolka resultaten mer välvilligt än vad en myndighet skulle gjort,
säger Bert- Ove Lund. Alltså att de förbiser risker vid låga doser för att kunna
klassa sina produkter som säkra.
Lobbyverksamhet
I Den Flamsäkra Katten står det vad kemiindustrin tyckte om REACH, som ska
registrera och begränsa företagens kemikalieanvändande, vid dess införande
2007. I diskussionerna före införandet satte kemiindustrin till tunga artilleriet.
Siffror togs fram. Om kemiindustrin, som är den största industrisektorn i Europa,
skulle få en gemensam lagstiftning för kemikalier förlorar Tyskland 2,35 miljoner
jobb. Frankrike skulle tappa 88 miljarder euro under 10 år. Miljöminister Lena Ek,
som då var ledamot i Europaparlamentet, berättar i boken om dagen då det skulle
beslutas om REACH- direktivet: ” Det tågar in kanske tio stora, mycket bistra
herrar på mitt pyttelilla kontor och talar om: Kan du ta på ditt ansvar att det blir
25 procents arbetslöshet i Tyskland med de problem vi redan har, människor som
blir utan arbete och som svälter ihjäl och fryser ihjäl och det blir ditt fel.”
Företagen vill miljösäkra sina produkter. Men inte till vilket pris som helst.
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Vad ska vi tro på?
Så vad ska vi tro på? Ska vi lita på Naturskyddsföreningens varningslampor eller
luta oss tillbaka och äta allt som inte är förbjudet i väntan på att det eventuellt
förbjuds av EFSA om några år?
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Tid är det enda vi har
Text: Angelica Edvardsson
Bisfenol A, bromerade flamskyddsmedel, PFOA, ftalater. Schampon och hudkrämer
med milslånga innehållsförteckningar. Att handla varor utan farliga kemikalier är
en djungel som kräver tid att ta sig igenom.
Jag har tid. Jag kan stå i fem minuter extra för att läsa vilken deodorant som
innehåller minst konstiga ingredienser. Jag kan läsa på förpackningarna och
jämföra ekologiska varor mot inte ekologiska varor. Jag har tid att leta upp ett
vegetariskt recept för att undvika att äta klimatosmart kött.
Jag har tid. Inga barn som skulle hämtats för en kvart sedan och som så fort som
möjligt ska utfodras vid hemkomst. Jag har inte ekonomin att rakt av köpa det
ekologiska sortimentet. Men jag hart tid att välja produkter.
Det borde inte vara så. Ett kemikaliefritt och klimatsmart leverne ska inte vara för
oss med tid. Eller de med mycket pengar. Det ska vara för alla.
För att tag sedan intervjuade jag Anna Froster, biolog och journalist. Hon kunde
inte sagt det bättre; Att konsumera ska vara säkert. Ansvaret ska inte läggas på
privatpersoner, utan på politikerna. Det är inte rättvist att mina framtida barn
kommer få i sig mindre kemikalier bara för att jag som ung hade tid att lära och
läsa.
Det är självklart att alla barn i Sverige ska få gå i skola oavsett social bakgrund
och föräldrar. Lika självklart ska det vara att maten vi köper och lagar ska vara fri
från farliga kemikalier. Att barnvagnarna och stekpannorna inte avger
hormonstörande ämnen som kan rubba barnens utveckling.
Men det är en lång väg till det självklara. Bisfenol A är förbjudet i nappflaskor och
barn kan dricka sin välling säkert. Vissa tillverkare har dock ersatt Bisfenol A med
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Bisfenol S, som bryts ned ännu sämre i kroppen. Tas en farlig kemikalie bort ur
varan är det inte säkert att dess ersättare är bättre. Så har vi kostnaden. Det är
inte gratis att byta ut PVC golven mot trägolv på förskolorna. Eller ersätta
mjukplast leksakerna med träleksaker. Att laga ekologisk mat istället för
halvfabrikat är det bara vissa skolor som har råd med. Det är billigare att låta
barnen få i sig ämnen som stör utvecklingen och reproduktionssystemen.
Jag som har tid att undvika vissa kemikalier går inte så säker som jag tror. När
forskningen kommit längre kanske det inte räcker att kolla efter korta
innehållsförteckningar på deodoranter. Kanske visar det sig att ett ämne som
klassas som säkert idag påverkar kroppen på lång sikt. Tid är det enda vi har. Men
i detta fall räcker inte ens det.
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