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Abstract 

Bisphenol-A (BPA) is a propane derivative with two phenol groups. 
It was synthetisized for the first time in the year of 1905 by Thomas Zincke at the 
Marburg University. When a polymer chemist discovered that it could be used to 
form polycarbonate plastics its popularity grew. Today the chemistry of BPA is a 
billion industry and many of us use daily plastics in which this chemical is used 
for. Many new toxicological studies have shown that BPA maybe is not as friendly 
as before thought. Our biggest exposure to it is orally because it can leak from 
different plastics with contact to food. According to a panel assembled by USA’s 
National Institutes of Health there is a risk of negative effects on brain and 
behaviour on children. The reactions of the risk assessment have been different 
and this thesis wants to show some arguments for the importance of exploring the 
health risks of BPA more.  
 
 

The purpose of this thesis is to use a literature study to investigate a 
part of what is documented about the health effects of BPA on humans, the kind 
of toxicological studies performed and how their results have affected companies 
and countries. The literature study shows that the width of interpretation of the 
toxicological studies’ results is big and thus that it is uncertain if there are health 
effects or not. There are some uncertain results facts funded on conflict that show 
a heightened risk for toxicological effects, for example damage on heart and 
changes in behavior in infants but there is no empirically stated health risk in 
humans. More standardization in research is needed for giving it a higher quality 
and thus making it more comparable. 
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Sammanfattning 

Bisfenol A (BPA) är ett propanderivat med två fenolgrupper. Det syntetiserades 
för första gången år 1905 av Thomas Zincke vid Marburgs universitet. När en 
polymerkemist upptäckte att det kunde användas för att bilda polykarbonatplaster 
växte dess popularitet. Idag är BPA-industrin en miljardindustri och många av oss 
använder dagligen plaster där denna kemikalie ingår. Nu har det gjorts nya 
toxikologiska undersökningar som visar att BPA kanske inte är så ofarligt som 
man tidigare trott. Vårt största intag av föreningen sker via mag-tarmkanalen 
genom att det kan läcka från olika slags plastföremål i kontakt med livsmedel. 
Enligt en panel sammansatt av USA:s National Institutes of Health finns det en 
risk för negativa effekter på hjärna och beteende hos barn. Reaktionerna på 
riskbedömningarna har varierat och detta examensarbete vill presentera några 
argument för vikten av att undersöka BPA: s hälsorisker mer.  
 
 

Syftet med detta examensarbete är att med en litteraturstudie 
undersöka en del av vad som finns dokumenterat om BPA: s hälsorisker för 
människan, typ av genomförda toxikologiska undersökningar och hur dessa 
resultat har påverkat företag och länder. Denna litteraturstudie visar att det finns 
stor bredd på tolkningen av de toxikologiska studiernas resultat och därmed är det 
osäkert om det finns hälsorisker eller inte. Det finns omdebatterade resultat som 
tyder på en ökad risk av toxikologiska effekter, till exempel skada på hjärta hos 
barn men det finns ingen fastställd hälsorisk för människor. Mer standardisering 
behövs i forskningen för att ge den en högre kvalitet och göra studier mer 
jämförbara.   

 
 

Nyckelord 

BPA, bisphenol-A, toxicology, polycarbonate, epoxy resin, metabolism, health 
risks, toxicological study.
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1 Inledning 

 

Under min studietid har jag kommit i kontakt med föreningen bisfenol A (BPA) i 
en toxikologikurs där jag skrev ett arbete om denna kemikalie. Den fångade mitt 
intresse genom att vara en kemikalie som används i produkter som många 
använder sig av dagligen, samtidigt som dess toxicitet i stort är okänd. Därför har 
jag valt att skriva detta examensarbete, som är en del av min utbildning, om BPA.   

 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

 

BPA är en komponent vid tillverkning av plasterna polykarbonatplast och 
epoxiharts [1]. Dessa används inom exempelvis nappflaskor, respektive skyddande 
ytbeläggning inuti metallförpackningar för livsmedel [2]. Eftersom så många 
exponeras för BPA och gör det dagligen så är det viktigt att kemikalier som denna 
blir undersökta toxikologiskt. Detta för att föreningars eventuella hälsorisker inte 
alltid är så lätta att upptäcka.  
 
 

Det har nyligen gjorts toxikologiska undersökningar på BPA som 
visar att det kanske inte är så ofarligt som man tidigare trott [3]. Undersökningarna 
visar att exponering leder till ökad risk för bland annat hjärtsjukdom [4] och 
förändrat beteende hos foster och spädbarn [5]. Det pågår en stor debatt om 
tillförlitligheten i dessa undersökningar och ytterligare undersökningar har gjorts 
där exponering för BPA har studerats. I dessa har man med god dokumentation 
visat att BPA kan utsöndras från de vardagliga produkter där föreningen används 
[2].  
 
 

Delaktiga i debatten om användningen av BPA är forskare, 
representanter för industri, olika länders myndigheter, parlament, politiska partier 
[6] och även media. Om man kommer fram till att BPA är hälsovådligt kommer 
användningen av föreningen att förbjudas inom olika områden i flera länder.  
 
 

Många säger olika saker om BPA:s toxicitet men vad är sant i allt det 
som skrivits? Borde vi som privatpersoner börja undvika allt som innehåller BPA 
eller är larmen ogrundade? Borde Sverige liksom Frankrike förbjuda viss 
användning av BPA [7], eller göra som USA och inte begränsa dess användning 
genom lagstiftning [8]? Det här examensarbetet försöker kartlägga vilka hälsorisker 
som användandet av BPA kan innebära och vill belysa behovet av att fortsätta att 
utreda BPA:s hälsorisker. Detta gäller också hantering av BPA nu när 
riskbedömningar har framtagits.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva genomförda toxikologiska 
undersökningar av BPA, resultaten och hur dessa har påverkat företag och länder 
för att med grund i detta kunna belysa hälsorisker med BPA. Följande två 
frågeställningar har jag utgått ifrån: 
 
1. Vilken typ av exponeringar och vilka doser framkallar hälsofara för människa?  
    Via mag-tarmkanalen, hud och/eller inandning? 
  
2. Hur har de toxikologiska undersökningarnas resultatet påverkat företag och 
länder? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Jag har avgränsat arbetet genom att fokusera på toxikologiska undersökningar som 
har genomförts på människor, rhesusapor och möss. Jag valde att fokusera på 
Europeiska kommissionen (EU:s lagstiftande institution) och länderna Sverige, 
USA och Japan. EU var relevant med tanke på hur dess lagstiftning och studier 
påverkar Sverige; USA och Japan med tanke på hur staterna och deras näringsliv 
har agerat utifrån riskbedömningar av BPA. 

 
 

1.4 Disposition 

 

Rapporten börjar med en teoretisk bakgrund som beskriver föreningen bisfenol A: 
s kemiska egenskaper, tillverknings- och användningsområden. Rapporten 
fortsätter med en beskrivning av hur exponering av BPA kan ske och som kan 
medföra ett upptag hos människor. I resultatet framkommer hur toxikologiska 
undersökningar har lett till misstankar om BPA: s toxicitet och att 
riskbedömningarna har värderats på olika sätt av myndigheter och företag i olika 
länder. I den avslutande diskussionen värderas och sammanfattas de toxikologiska 
studiernas resultat om bisfenol A: s effekter på människors hälsa.
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Föreningen bisfenol A  

     – egenskaper, tillverkning och användningsområden 

2.1.1 Kemiska och fysikaliska egenskaper 

BPA har två fenolgrupper och är en organisk förening. Dess IUPAC-namn är 4-
[2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl]fenol [9] (fig. 1) och det förekommer också fler 
namn, så som 2,2-Bis (4-hydroxifenyl)-propan och difenylolpropan. De vanligaste 
namnen är bisfenol A, eller förkortat BPA, där A: et kommer från den aceton som 
man använder vid tillverkningen [10].  
                                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dess fysiska tillstånd vid normala temperaturer och tryck är som vita 
fasta flingor eller pulver och med en svag fenolliknande lukt (fig. 2) [12]. Tabell 1 
visar flera kemiska och fysikaliska egenskaper.             
                   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. BPA under normal 
temperatur och normalt tryck [13]. 

 

Figur 1. BPA: s strukturformel[9]. 
[11]. 

http://www.chemindustry.com/chemicals/0199484.html
http://www.chemindustry.com/chemicals/0199484.html
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2.1.2 Upptäckt av bisfenol A 

Den första syntesen av BPA rapporterades år 1905 av Thomas Zincke vid 
Marburgs universitet. Den var baserad på tidigare rapporterade reaktioner och 
också opublicerat material. När en polymerkemist upptäckte att den kunde 
användas för att bilda polykarbonatplaster växte dess popularitet. Sedan 1960-talet 
har man kunnat köpa BPA-baserad plast och andra produkter innehållandes BPA 
[16], av vilka en del numera används dagligen [1]. 

 

2.1.3 Tillverkning av bisfenol A 

BPA framställs genom kondensering av aceton med två ekvivalenter fenol (fig. 3). 
För att försäkra att acetonen blir fullt kondenserad används vanligtvis ett stort 
överskott av fenol och det optimala molförhållandet mellan reaktanterna är 4:1 
[17]. 

 

Parameter Värde 

Molmassa 228,29 g/mol 

Ångtryck 5,3*10-9 Pa vid 25°C 

Kokpunkt vid en 
atmosfärs tryck 

220°C 

Smältpunkt vid en atmosfärs tryck 153°C 

Löslighet i vatten 300 mg/l 

Fördelningskoefficient (log Kow) 
avseende n-oktanol-vatten 

3,4 

Flampunkt ~ 207°C 

Självantändning ~ 532°C 

Oxidationsegenskaper Är inte ett oxidationsmedel 

Figur 3. BPA: s framställning genom kondensering av aceton med två ekvivalenter 

fenol [18], [19]. 

Tabell 1. Fysikaliska och kemiska egenskaper [1], [14], [15]  
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Reaktionen katalyseras ofta av saltsyra. Den tillsätts i blandningen 
och under ungefär åtta timmar hålls temperaturen under 90ºC för att minska 
bildning av isomerer till BPA. Det bildas en BPA-fällning som filtreras bort och 
tvättas med toluen för att avlägsna oreagerad fenol. BPA: et återkristalliseras sedan 
från en lösning av metanol i vatten [17].  
 

 

Renheten av kommersiell BPA är upp till 99,0 till 99, 8 % beroende 
på noggrannheten vid syntesen. Typiskt består orenheterna av fenol (<0, 06 %), 
orto - och para-isomerer av BPA (<0,2 %) och vatten (<0,2 %). I en analys av 
kommersiell BPA som EU har låtit göra identifierades femton olika komponenter. 
Den med störst förekomst upptog hela 2,95 % och det var 4,2’-isomeren. Alla 
komponenter innehöll fenolgrupper [1]. 
 

2.1.4 Bisfenol A: s största användningsområden 

Under år 2005 beräknades enligt den Europeiska Kommittén en användning av 
ungefär 1,1 miljoner ton BPA per år inom EU. Det är mycket också globalt sett 
eftersom det vid den tiden troligen producerades mellan 2 och 2,2 miljoner ton i 
hela världen. Då, liksom under åren 1996 till 1999 (se tabell 2), var de 
huvudsakliga användningsområdena som huvudmonomer i plasterna polykarbonat 
och epoxiharts (80 %, respektive 18 % av använd kvantitet vid respektive 
synteser) [1].  
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Tabell 2. Data över användningsmönster för BPA inom EU. Datavärdena är baserade 

på värden från industrin för åren 1996-1999. Inom de mindre användningsområdena 

finns kemikalieförsäljning och övrig försäljning. Europakommittén uppskattar att 

tabellens datavärden för mindre användningsområden fortfarande är gällande [1] 

 

Kemisk användning Färdig produkt Ton/år Procent av 
EU:s 
konsumtion 

Produktion av 
polykarbonatplast 

Inom elektronik, CD-
skivor [2] och  
produkter som har 
livsmedelskontakt [20]. 

486 880 
 

71,1 

Produktion av epoxiharts Lim och golv-
beläggningsmaterial [2]. 

171 095 
 

25,0 

Processning av 
fenolformaldehydgjutharts 

Kretskort, biljardbollar, 
bordsytor i laboratorier,  
beläggningar och lim 
[21], [22].  

8 800 
 

1,3 

Produktion av omättad 
polyesterharts 

Gjutmassa [23]. 3 000 
 

0,4 

Produktion av burköverdrag Burköverdrag. 2 460 0,4 

Produktion och processning av 
plastpolymeren PVC  
(Polyvinylklorid) 

Används inom 
konstruktion [24].  

2 250 0,3 

Produktion av alkoxylerad BPA Instrumentpaneler i 
bilar, kraftverktyg och 
säkerhetsbälten [25], 
[26].    

2 020 
 

0,3 

Produktion av termopapper Flygbiljetter, 
föreställnings- och 
biobiljetter, etiketter 
och “point of sale”-
applikationer [27], [28], 
[29]. 

1 400 
 

0,2 

Produktion av 
polyol/polyuretan  

Glycerin, madrasser 
och skumisolering för 
kylskåp och frys [30].  

950 
 

0,1 

Produktion av modifierad 
polyamid 

Inom elektronik och i 
bilar: delar i kylsystem 
och cylinderlock [31] 

150 
 

<0,1 

Produktion av däck Däck 110 <0,1 

Produktion av bromsvätska Bromsvätska 45 <0,1 

Övriga, små 
användningsområden 

 5 990 0,9 

EU:s konsumtion  685 000  
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Figur 4. Syntes av polykarbonatplast [34].  

Polykarbonatplast 
I figur 4 ses den huvudsakliga reaktionen för tillverkning av polykarbonatplast. 
Polykarbonatplast är hård, krossäker och klart genomskinlig [2]. Den är också en 
god elektrisk isolator, den är värmetålig och flamskyddande [32]. Detta gör att den 
används i många olika produktområden, inom elektronik, CD-skivor [2] och 
produkter som har livsmedelskontakt [33]. 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

Epoxiharts 
Epoxihartser är polyetrar med så kallade epoxidringar bildade av två kolatomer 
och en syreatom [34]. Vid tillverkning av epoxiharts används oftast BPA 
tillsammans med epiklorhydrin för att bilda utgångsämnet BPA-diglycidyleter 
(DGEBA)(fig. 5). Hartser med låg molekylvikt används i lim och 
golvbeläggningsmaterial. De med högre molekylvikt används i färger och lacker 
[2]. 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Figur 5. Syntes av DGEBA, den största epoxihartsen [35]. 

Figur 4. Syntes av polykarbonatplast [34]. 
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3 Metod och genomförande 

  

Uppsatsens syfte var att kartlägga vad som står skrivet om BPA avseende 
hälsofaror och då var litteraturgranskning en lämplig metod. Jag har genomfört en 
sådan i form av artikelsökningar med fokus på toxiska egenskaper i diverse 
databaser [36]. Jag valde att göra en litteraturgranskning eftersom jag inte hade 
möjlighet att utföra ett experiment och att det finns mycket skrivet om BPA. 

Den rutin som jag har använt när jag har sökt efter artiklar har varit 
att i första hand söka i högskolans databaser, att söka efter intressanta titlar bland 
sökträffarna och att läsa artiklarnas sammanfattningar. Om en sammanfattning var 
intressant läste jag också artikeln. Sedan har jag sökt vidare via artikelns referenser. 
Efter detta har jag prioriterat nyare studier över äldre.  
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4 Resultat 

4.1 Exponering av bisfenol A 

4.1.1 Exponering av bisfenol A hos människa 

Det amerikanska departementet Centers for Disease Control and Prevention [37] 
(CDC) har genomfört studier på BPA-exponering. De har funnit BPA i urinprov 
från 95 % av de vuxna som deltog i undersökningar åren 1988-1994 och från 93  
% av barn och vuxna som testades under åren 2003-2004 [38]. Det är många 
personer och det tyder på att exponeringen i USA är hög.  

 

4.1.2 Exponeringsvägar av bisfenol A.  

 

Exponering genom mag-tarmkanalen 
USA: s nationella toxikologipanel (National Toxicology Panel) informerar 
allmänheten att BPA kan läcka från plastbeläggning på metallburkar för livsmedel. 
Läckage i lägre grad sker från polykarbonatplast, speciellt från produkter som 
tvättas med starka kemikalier eller används som behållare för kemikalier som är 
sura eller har hög temperatur [39]. Spädbarn (0–12 månader) och barn (1,5–6 år) 
anses av experter inom det amerikanska National Toxicology Program vara de 
som mest exponeras för BPA. De spädbarn som matas med barnmat från 
polykarbonatnappflaskor uppskattas kunna konsumera upp till 13 mikrogram 
BPA per kg kroppsvikt per dag. Barn (1,5–6 år) uppskattas kunna ha ett dagligt 
intag som är nästan 10 gånger större än intaget för vuxna. Tabell 3 [40]. 
 
 
 
 

Population Uppskattat dagligt intag av BPA i 
µg/kg/dag 

Spädbarn (0–6 månader) matade 
med barnmat   

1–11 

Spädbarn (6–12 månader) 0,2–1 
 

Barn (1,5–6 år) 0,043–14,7 
 

Vuxna 0,008–1,5 
 

Uppskattad daglig mängd som kan 
intas över ett liv utan väsentlig 
risk (Tolerable Daily Intake, 
TDI) 

50 μg/kg 
 

Tabell 3. Tabell anpassad och översatt från en expertpanelsrapport från 

det amerikanska nationella toxikologiprogrammet (National Toxicology 

Program) över uppskattat dagligt intag av BPA hos olika åldersgrupper 

med fokus på spädbarn [41], [42] 
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I en svensk studie av I. Gyllenhammar et al från år 2012 har man 
mätt koncentrationer av BPA i livsmedel och människors blod. Urvalet av 
livsmedel baserades på den svenska livsmedelskonsumtionen per capita och  
studiepopulationen var hundra unga svenska kvinnor. Man fann att bland  
studiepopulationen hade 25 % av dessa detekterbart BPA i sitt blod. Bland dem  
som hade kvantifierbara koncentrationer av fritt BPA, respektive fritt och kemiskt  
bundet BPA sammantaget, var 76 % av det sammantagna BPA: et fritt. En  
approximation gjordes där man utgick från att all BPA-exponering sker via mag- 
tarmkanalen och uppskattade att ett genomsnittligt intag av BPA genom livsmedel 
är 3,9 µg/dag för svenskar [43]. Detta motsvarar 0,056 µg/kg/dag för en person 
som väger 70kg.  
 
 

Exponering genom hudabsorption 

Trots att den största exponeringen av BPA för människan är genom livsmedel så 
kan exponering också ske genom hudabsorption [44]. Fritt BPA används i höga 
koncentrationer i termopapper och kolfritt kopieringspapper som färgframkallare. 
Vanlig användning av termopapper är i flygbiljetter, föreställnings- och bio-
biljetter, etiketter och ”point of sale”-applikationer som till exempel gratisrecept 
på livsmedelsbutiker [28], [29]. Trots att oron är låg för hudabsorption av BPA 
visar undersökningar att fritt BPA lätt både kan överföras till huden och 
absorberas genom händerna. En undersökning publicerad i tidskriften Analytical 
and Bioanalytical Chemistry, av S. Biebermann et al (2010), har visat att elva av 
tretton typer av termopapper för datorutskrift innehöll 8-17 g BPA/kg. Vid torr 
hudkontakt med pappret överfördes ungefär 1μg BPA (0.2-6 μg) till pek- och 
långfingret. Med våta eller feta fingrar överfördes ungefär 10 gånger mer. 
Extrahering av BPA från fingrarna var möjlig upp till 2 timmar efter exponeringen 
[45]. 
 
 

En svensk studie publicerades år 2010 av E. Noaksson et al och Jämtlands Läns 
Landsting, i vilken författarna gör uppmärksammade uttalanden om exponering 
för BPA. Det ena är att koncentrationerna av BPA i vissa typer av kvitton skulle 
vara 1000 gånger högre än uppmätta koncentrationer i de nappflaskor av 
polykarbonatplast som har förbjudits i många länder [46]. Det andra är att 
exempelvis kassörer som hanterar mycket kvitton skulle ha en exponering för 
BPA som är dubbelt så stor som gemene mans.  
 
 

Exponering genom inandning  
Trots att den största exponeringen av BPA för människan är genom livsmedel så 
kan exponering också ske genom hudabsorption [44]. Fritt BPA används i höga 
koncentrationer i termopapper och kolfritt kopieringspapper som färgframkallare. 
Vanlig användning av termopapper är i flygbiljetter, föreställnings- och 
biobiljetter, etiketter och ”point of sale”-applikationer som till exempel 
gratisrecept på livsmedelsbutiker [28], [29]. Trots att oron är låg för hudabsorption 
av BPA visar undersökningar att fritt BPA lätt både kan överföras till huden och 
absorberas genom händerna. En undersökning publicerad i tidskriften Analytical 

http://www.springerlink.com/content/1618-2642/
http://www.springerlink.com/content/1618-2642/
http://www.springerlink.com/content/1618-2642/
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and Bioanalytical Chemistry, S. Biebermann et al (2010), har visat att elva av 
tretton typer av termopapper för datorutskrift innehöll 8-17g BPA/kg. Vid torr 
hudkontakt med pappret överfördes ungefär 1μg BPA (0.2-6 μg) till pek- och 
långfingret. Med våta eller feta fingrar överfördes ungefär 10 gånger mer. 
Extrahering av BPA från fingrarna var möjlig upp till 2 timmar efter exponeringen 
[45]. 
 
 
Exponering genom inandning  

EU har bedömt att exponering genom inandning är mindre än en procent av den 
totala exponeringen. Detta är med reservation för människor som bor nära 
industrianläggningar där BPA tillverkas [5]. BPA tillverkas inte i Sverige [47].  
 
 

4.2 Kroppens hantering av bisfenol A 
 

Vid exponering för BPA via mag-tarmkanalen förs föreningen till blodomloppet 
och därefter till levern som renar blodet. I sin ursprungliga form är BPA bioaktivt 
men det görs bioinaktivt i levern genom konjugering med hjälp av enzymet UGT 
[48]. 
 
 

Vid Würzburgs universitet studerade W. Völkel et al. (2002) BPA:s 
metabolism och toxikokinetik i människa och detta var den första studien med 
direkta mätningar på människor. Detta gjordes efter att diskussioner förts om hur 
stor likheten egentligen är mellan hur möss och människor påverkas av BPA [48].  
 

 

I undersökningen fick sju män och tre kvinnor inta gelatinkapslar 
med 5 mg d16-BPA, vilket är ett BPA-derivat med de 16 väteatomerna utbytta 
mot 16 deuteriumatomer. Sedan togs blod- och urinprov i intervall upp till 96 
timmar och metaboliter identifierades och kvantifierades. Man fann bara 
konjugerat BPA och därför antog man att > 99 % av den BPA som kommer in i 
kroppen konjugeras och alltså görs bioinaktiv [49]. Bilden av BPA som hälsovänlig 
har byggts mycket enbart på den här studien och därför tycker många forskare att 
det finns ett behov av ytterligare studier direkt på människan [48]. 
 
 

Under år 2011 utfördes den nya efterfrågade studien med direkt 
mätning på människa av J. A.Taylor och flera andra forskare vid universitet i USA 
och Frankrike. Det var en jämförande studie av metaboliseringshastighet av BPA 
hos möss, rhesusapor och människor. Vid konstruering av ett resultatdiagram 
modifierades BPA-doserna för möss och rhesusapor för att resultaten skulle bli 
mer jämförbara. Resultatet var att metaboliseringshastigheterna visade sig vara 
lika. Därför drog man slutsatsen att metabolismen av BPA hos möss, rhesusapor 
och människor är lika och därför antog man också att de studerade 

http://www.springerlink.com/content/1618-2642/
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hälsoeffekterna på möss är mer överförbara på människor än vad man tidigare 
vetat om. En överraskande upptäckt var att man fann både konjugerat och 
okonjugerat BPA hos människan flera timmar efter intaget. Man förklarar detta 
med att man i den här studien använde ett mätinstrument med en detektionsgräns 
tio gånger högre än i studien från 2002. Den totala mängden detekterat BPA var 
också högre än den förväntade från enbart exponering via mag-tarmkanalen, 
därför drar man slutsatsen att exponering via hudabsorption och inandning är 
större än förväntat [48]. 
 

 

4.3 Toxikologiska undersökningar om bisphenol A  

4.3.1 Prins undersökning 

Den toxikologiska undersökning som har fått mest uppmärksamhet gjordes år 
2006 av en reproduktionsfysiolog vid namn Gail Prins, vid University of Illinois, 
USA [3]. Hon injicerade BPA under nackhuden på möss varannan dag under 90 
dagar och resultatet blev en ökad benägenhet att få prostatacancer [50], [51]. Detta 
ledde till att hon, som en av de första, började ifrågasätta säkerheten vid 
användning av BPA [3]. Dosen var motsvarande 5 µg/kg/dag, vilket motsvarar 
det uppskattade dagliga intaget för spädbarn och barn [50], [41].  
 
 

Kritik har framförts mot att mössen inte exponerades för BPA via 
mag-tarmkanalen. Detta eftersom man anser att en stor majoritet av exponeringen 
för människor sker på det sättet [3]. 

 
4.3.2 Langs undersökning 

År 2008 publicerades en studie av Ian Lang et al vid University of Edinburgh. Det 
var en tvärsnittsstudie av urinprov från 1500 personer och var den BPA-studie 
med dittills störst studiepopulation. Forskarna fann att högre nivåer av BPA var 
signifikant associerade med hjärtsjukdom, diabetes och onormalt höga nivåer av 
vissa leverenzymer [4]. 
 

 

                   Det har ansetts att den här studien behöver bekräftas och inte kan 
bevisa samband mellan BPA-exponering och dessa sjukdomar men att dess 
trovärdighet är hög eftersom liknande effekter också har setts i djurförsök [4]. En 
liknande studie publicerades av samma grupp forskare år 2010 och den bekräftade, 
trots lägre koncentrationer av BPA, en ökad risk för hjärtsjukdom men inte för 
diabetes eller onormal nivå av leverenzymer [52]. 
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4.4 Misstänkta hälsorisker av bisfenol A 

 

I USA år 2007 enades 38 experter på BPA om ett uttalande som gick ut på att de 
genomsnittliga nivåerna av BPA i människor är över de nivåer som orsakar skada 
hos många djur i utförda djurförsök [5]. En panel sammansatt av USA: s National 
Institutes of Health kom fram till att det finns viss oro för BPA:s effekter på 
hjärnutveckling och beteende hos foster och spädbarn [39]. En rapport från år 
2008 från USA:s nationella toxikologiprogram instämde och presenterade sin 
riskbedömning vid de exponeringar som bedöms vara genomsnittliga för BPA i 
USA. Se tabell 3 på sid. 12). Riskbedömningens resultat var: 

 
  

 ”Viss” oro för effekter på hjärna, beteende och prostatakörtel hos foster, 
spädbarn och barn,  

 

 ”Minimal” oro för effekter på bröstkörteln hos foster, spädbarn och barn och 
tidigarelagd pubertet hos flickor, 

 

 ”Försumbar” oro för att exponering hos gravida kvinnor skulle leda till ökad 
foster- eller spädbarnsdödlighet, missbildning, eller minskad födelsevikt och 
tillväxt hos barnet när det har fötts [39].  

 
 

H. Viberg och andra forskare vid Uppsala Universitet utförde en 
studie år 2011 på möss för att undersöka BPA: s påverkan på deras hjärnor. De 
gav mössen olika doser BPA i föda när mössen var tio dagar gamla. När mössen 
var fullvuxna genomgick de ett test på spontant beteende och då observerades 
förändringar. De var sämre på att anpassa sig till nya omgivningar och 
hyperaktivitet förekom. Mössen undersöktes också senare i livet och då bestod 
dessa störningar. Forskarna drar slutsatsen att det kolinerga signalsystemet 
påverkades. Detta system är delaktigt i lärande- och minnesfunktioner och fler 
studier efterlyses [53].  
 

                   De mest uppmärksammade djurförsök som gjorts utfördes under 
1930-talet, 1990-talet och har även varit frekventa under 2000-talets första 
decennium [54], [55], [56], [57]. De har mestadels utförts på råttor och möss32 och 
det var inte förrän år 1997 som de skadliga effekterna vid BPA-exponering vid 
doser mellan 0,025 och 50 µg/kg/dag upptäcktes [58]. Då såg man både en 
carcinogen effekt och att BPA verkar som östrogen [54], [59].  

 
 
   Det amerikanska FDA (Food and Drug Administration) publicerade 
den 30 mars år 2012 ett dokument där de redogör för sin hållning angående BPA. 
Där meddelar myndigheten att den ser stor osäkerhet i tolkningen av de studier 
som sägs visa hälsorisker för människan [60].  
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4.5 Olika företag och länders reaktioner på 

riskbedömningar av bisfenol A  
 

4.5.1 Snabba reaktioner 

 
De länder i världen som har varit snabbast med att reagera på riskbedömningarna 
är Danmark, Frankrike, Japan och USA. Frankrike var det första landet i världen 
med att klassa BPA som en toxisk substans och införde förbud mot BPA i 
nappflaskor. Det danska förbudet går längre och förbjuder BPA i alla 
livsmedelsförpackningar för barn upp till tre års ålder [7]. I Japan började industrin 
att dramatiskt reducera mängden BPA i sina produkter redan innan staten hade 
klassat BPA som en toxisk substans [8]. 

 
4.5.2 Situationen i USA avseende bisfenol A  

 
Företag i USA  
Då Gail Prins hade publicerat sin undersökning, där hon fann en abnorm 
celltillväxt på prostatan hos möss som en följd av BPA-exponering, meddelade 
utvärderare från USA:s nationella toxikologiprogram att de fann hennes arbete 
viktigt för deras utvärdering av BPA:s effekter på reproduktion och barns 
utveckling. Senare skrev en anställd på den amerikanska kemiindustrins 
branschorganisation, American Chemistry Council, vid namn Steven Hentges, ett 
93 sidor långt brev till det nationella toxikologiprogrammets panel den 2: a 
februari år 2007. Där specificerade han vad han såg som brister i 60 av panelens 
80 studier, som man hade klassat som användbara. Panelen följde hans kritik och 
andelen användbara studier som inte var finansierade av industrin sjönk från 70 % 
till 30 %. Prins studie togs också upp av Hentges, som påpekade att BPA: et inte 
skulle ha injicerats under huden på mössen utan istället skulle ha getts genom 
födan. Han tyckte att exponeringen skulle ha skett via mag-tarmkanalen eftersom 
många då ansåg att en stor majoritet av exponeringen för människor skedde på det 
sättet. Många av panelmedlemmarna bedömde BPA:s nytta utan att ta hänsyn till 
dess toxicitet. När man nu har sett att många undersökningar som inte är 
finansierade av industrin visar att BPA är mer hälsofarligt än vad de 
industrifinansierade undersökningarna visar så har det öppnat för ett nytt sätt att 
arbeta inom kemikaliebedömningar. Detta genom att vara mer noggrann med att 
inte låta studier finansierade av företag, vilka alltså har vinstintressen, få numerär 
dominans vid riskbedömning [3]. 

 
Flera producenter har funnit att lämpliga substitut för BPA i sina branscher. Dessa 
är bland annat glas, rostfritt stål och aluminium för behållare; och tetrapak istället 
för burkar med epoxilinning [61].  
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Nationella beslut och rekommendationer inom USA 
USA: s myndigheter har inte tagit några beslut som gör att industrin måste ersätta 
BPA med alternativa kemikalier, utan de stödjer frivilliga initiativ [8]. Olika 
myndigheter har gett rekommendationer på hur man kan minska sin BPA-
exponering. Det nationella toxikologiprogrammet rekommenderar att man gör 
följande för att minska risken att BPA läcker från plastbehållare; att inte värma 
plastbehållare i mikrovågsugn, att inte sätta plastbehållare i diskmaskin och att inte 
använda starka diskmedel. 
 
 
Konsumentopinion i USA 
Miljöengagerade, konsumenter och forskare har utövat ett stort tryck på industrin 
och nu planeras flera BPA - fria alternativ. De största tillverkarna av nappflaskor, 
som tidigare innehöll BPA, har börjat tillverka flaskor fria från BPA. 
 
 
Situationen i EU avseende bisfenol A 
Den 25 november år 2010 beslutade Europeiska kommissionen att förbjuda 
tillverkning av nappflaskor innehållande BPA och att förbjuda import och 
försäljning av sådana nappflaskor. Förbudet trädde i kraft den 1 juni 2011[20]. 

 
4.5.3 Situationen i Sverige avseende bisfenol A 

Nationella beslut i Sverige     
Regeringen beslutade i augusti 2010 att ge i uppdrag till Kemikalieinspektionen 
och Livsmedelsverket att utreda och utvärdera behovet av och förutsättningarna 
för ett nationellt förbud mot BPA i nappflaskor och vissa plastprodukter, 
inklusive att ge ett förslag på utformning av ett sådant förbud [2]. Dåvarande 
miljöminister Andreas Carlgren uttalade sig:  
 
”Det är inte acceptabelt att små barn utsätts för de risker som visats med BPA, allra helst när 
det är enkelt att byta till alternativa material. Därför går vi nu före genom att förbereda för ett 
nationellt förbud” [58]. Uppdraget redovisades i april 2011 till Miljödepartementet 
genom rapporten ”Rapport från ett regeringsuppdrag” [2]. 
 
Myndigheternas utredning föreslår att arbetet med BPA-frågan delas in i sju 
åtgärdsområden. Detta görs för att öka kunskapen om BPA inom 
användningsområden där man befarar att föreningen förekommer och för att 
skydda små barn mot BPA-exponering. Åtgärdsområdena är:  
 
 
1. Följa EFSA:s (European Food Safety Authority´s) fortlöpande utvärdering  
Att göra kontinuerliga utvärderingar av studier som belyser exponering för BPA 
genom mag-tarmkanalen. Livsmedelsverket skulle kunna ansvara för detta. 
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2. Stegvisa åtgärder inom EU:s myndighet för kontroll av kemikalier (REACH) för minskad 
vetenskaplig osäkerhet 
Att först gå igenom företagens registreringar av BPA, att utvärdera studier om 
exponering för låga doser av BPA och att ge förslag på nödvändiga åtgärder på 
EU-nivå. Kemikalieinspektionen skulle ansvara för detta.  
 
 
3. Att övervaka livsmedelsbranschens utbyte av produkter och förpackningar som kan avge 
BPA 
Livsmedelsverket ska observera: 

 Avvecklingen av BPA-avsöndrande produkter av polykarbonatplast och 
produktion och handel med plastprodukter med misstänkt BPA-
avsöndring. Dessa är plastartiklar för barn och ytskikt av epoxi i 
förpackningsmaterial för direkt kontakt med livsmedel.  

 Att BPA-avsöndrande barnmatsförpackningar, som uteslutits från 
marknaden, inte återinförs.  
 

Detta arbete kan utföras inom den offentliga kontrollen av livsmedel hos 
tillverkare samt grossist- och detaljhandelskedjor. Myndigheterna menar att 
överväganden om att utföra en exponeringsstudie och om behovet av att ta upp 
frågan på EU-nivån ska göras baserat på resultaten från dessa första åtgärdssteg. 
 
 
4. Undersökning av BPA-exponering från termopapper 
Kemikalieinspektionen bedömer att BPA som finns i termopapper (papper som 
bland annat används till kvitton)[2] bör bytas ut. Därför planeras undersökningar 
för att se på BPA-exponering vid termopappershantering och olika tekniska 
faktorer.  
 
 
5. Kartläggning av vilka härdplastmaterial för rörrenovering som kan avge BPA 
Eftersom det i dagsläget saknas säkra data på om BPA avges till dricksvattnet från 
renoverade rör menar Kemikalieinspektionen att regeringen bör ge berörda 
myndigheter i uppdrag att genomföra kartläggningar för att öka kunskapen om 
använda material vid rörrenovering, i enlighet med respektive myndighets 
ansvarsområde. 
 
 
6. Kartläggning av använda plastmaterial i leksaker och barnartiklar 
Kemikalieinspektionen ska undersöka vilka plastmaterial som ingår i leksaker och 
barnartiklar och om barn på detta sätt kan exponeras för BPA. De ska bedriva 
detta arbete i dialog och samverkan med branschen och andra intressenter för att 
öka kunskapen om eventuell exponering och för att underlätta utbyte till säkrare 
alternativ.  
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7. Märkning av medicinskteknisk utrustning för neonatalvård 
Myndigheterna uppmanar att regeringen bör ge i uppdrag till ansvariga 
myndigheter att undersöka möjligheterna till införande av märkningskrav för 
medicinskteknisk utrustning avsedd för neonatalvård [2]. 
 
 

Den 12 april år 2012 släppte regeringen ett pressmeddelande om att 
BPA i förpackningar till livsmedel avsedda för barn under tre år förbjuds. I övrigt 
har regeringen hörsammat Kemikalieinspektionens förslag på åtgärder i arbetet att 
öka kunskapen om användningen av BPA [62]. Därför har den gett 
Kemikalieinspektionen ett nytt uppdrag som innebär att utreda vad ett förbud mot 
användning av BPA i termopapper i vissa servicesektorer [28] skulle innebära och 
att kartlägga användningen i dricksvattenrör, leksaker och barnartiklar [63]. 
Utredningen av förbudet mot BPA i termopapper behandlar termopapper av ett 
slag som exempelvis används i biljetter, kvitton och kölappar [62]. Uppdraget 
redovisas senast den 29 juni 2012 [28]. 
 
 

Kartläggningen av användningen av BPA i dricksvattenrör görs 
gemensamt med Boverket och Livsmedelsverket och innefattar frågeställningen 
om BPA kan avges vid renovering av dricksvattenrör. Vid behov ska förslag ges 
på åtgärder för minskning av exponering. Redovisning sker senast den 15 
december 2013 och samma datum gäller för kartläggningen av användning i 
leksaker och barnartiklar [63].  

 
 

Trots osäkerheten kring konsekvenserna av all typ av exponering för 
BPA låter Arbetsmiljöverket den 1 juli 2012 ett gränsvärde för inandning av BPA 
träda i kraft. Detta gränsvärde är ännu inte publicerat men fram tills dess gäller ett 
vägledande gränsvärde som är 1,25 mg/m3/timme [64], [65]. 
 
 
Statliga rekommendationer inom Sverige 
Det har getts statliga rekommendationer från Kemikalieinspektionen till 
privatpersoner som vill undvika BPA-läckage från nappflaskor. Dessa är att 
använda en nappflaska som är gjord av en annan plast än polykarbonatplast, eller 
av glas eller rostfritt stål. I annat fall att inte värma vatten i 
polykarbonatnappflaskan i mikrovågsugn [2]. 
 

 

Företag i Sverige 
Inom plast-, livsmedelsförpacknings- och livsmedelsindustrin har man sedan 
diskussionerna om BPA startade för några år sedan arbetat med att ta fram BPA- 
fria plastprodukter och förpackningar. Branschorganisationen Svenska Handel 
uppger att under våren 2010 försvann nappflaskorna av polykarbonatplast från 
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den svenska marknaden. I övriga produkter som är avsedda för barn eller kommer 
i kontakt med livsmedel blir polykarbonatplast mer och mer sällsynt. Flera 
varumärken och detaljhandelskedjor uppger att alla deras produkter avsedda för 
barn nu är BPA-fria, inklusive att alla deras livsmedel på den svenska marknaden 
som är avsedda för små barn nu är förpackade i BPA-fria förpackningar. 
Branschen arbetar med att ta fram BPA-fria alternativ också för övriga 
livsmedelskonserver.  
 
 

Kassakvitton hos flera stora kedjor i dagligvaruhandeln har nu också 
bytts ut till BPA - fritt termopapper. Områden där det går svårare att byta ut 
polykarbonatplast är i plastprodukter med speciella krav, till exempel dricksglas 
och bestick, och där plasten inte kommer i kontakt med livsmedel [2].
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbete är att beskriva hur resultaten av toxikologiska 
undersökningar av BPA har belyst dess hälsorisker för människan.  
Här på följer en tabell i vilken jag har jämfört de studier och rapporter som jag har 
använt mest frekvent (Tabell 4). 
 
 
Tabell 4. De studier och rapporter som jag har använt mest frekvent 

Första författare 
År, referens, land 

Studie och 
metod 

Resultat Styrkor och 
svagheter 

EU-rapport 
2008 
[1] 
EU 

Litteraturöversikt 
 

Fler studier bör genomföras. Den är troligen en 
av mina mest 
trovärdiga källor. 
 
Rapporten är 
omfattande. 
Påvisar behovet 
av ytterligare 
forskning. 
 
Peer-review 

Kemikalieinspektionen, 
rapport 
2001 
[2] 
Sverige 

Litteraturöversikt 
 

Fler studier bör genomföras. Den är troligen en 
av mina mest 
trovärdiga källor. 
 
Rapporten är 
omfattande. 
Påvisar behovet 
av ytterligare 
forskning. 
 
Peer-review 

Prins 
2006 
[3] 
USA 

Djurexperiment  
Möss. 
Injektion av BPA 

Mössen får ökad benägenhet 
att få prostatacancer. 
Användningen av BPA 
börjar ifrågasättas. 

Den första 
studien. Kritik på 
att BPA 
injicerades i 
mössens nackhud 
och inte via mag-
tarmkanalen. 
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Lang 
2008 
[4]   
USA 

Tvärsnittsstudie. 
1500 personer. 
Urinprovsanalys. 

Urinprov från människor 
visar att högre nivåer av 
BPA var signifikant 
associerade med 
hjärtsjukdom, diabetes och 
onormalt höga nivåer av 
vissa leverenzymer. 

Hög trovärdighet 
eftersom stor 
studiepopulation. 
 
 

 

National Institutes of 
Health  
2008 
[5] 
USA 
 
 
 

Litteraturöversikt 
 

Riskbedömningar visar allt 
från ”viss” oro för effekter 
på hjärna, beteende och 
prostatakörtel hos foster, 
spädbarn och barn till 
”försumbar ” oro vid 
exponering hos gravida. 

Bedöms vara en 
tillförlitlig 
myndighet både 
nationellt och 
internationellt. 

Calafat. 
2008 
[38] 
USA 
 

Urinprovsanalys. 
Barn och vuxna. 
2517 personer.  

De har funnit BPA i 
urinprov från 95 % av de 
vuxna som deltog i 
undersökningar åren 1988-
1994 och från 93 % av barn 
och vuxna som testades 
under åren 2003-2004.13 Det 
är många personer och det 
tyder på att exponeringen i 
USA är hög.  

Hög trovärdighet 
eftersom stor 
studiepopulation. 
 
Peer-review 

National Toxicology 
Program 
2008 
[39] 
USA 

Bearbetning av 
data. 

Kalkylerat dagligt intag av 
BPA hos olika åldersgrupper 
med fokus på spädbarn. 

Bedöms vara en 
tillförlitlig 
myndighet både 
nationellt och 
internationellt. 

Gyllenhammar 
2012 
[43] 
Sverige 

Mätningar i 
livsmedel och 
människors blod. 
100 personer 

Man fann att bland 
studiepopulationen hade 25 
% av dessa detekterbart 
BPA i sitt blod. En 
approximation gjordes där 
man utgick från att all BPA-
exponering sker via mage-
tarm och uppskattade att ett 
genomsnittligt intag av BPA 
genom livsmedel är 3,9 
µg/dag för svenskar 

 Osäker 
trovärdhet för jag 
kan inte finna 
någon som har 
använt sig av 
denna studie som 
referens. 

Biebermann 
2010 
[45] 
USA 
 
 

Laboratorieanalys Denna undersökning har 
visat att elva av tretton typer 
av termopapper för 
datorutskrift innehöll 8-17 g 
BPA/kg. Vid torr 
hudkontakt med pappret 

Trovärdig. 
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överfördes ungefär 1μg BPA 
(0.2-6 μg) till pek- och 
långfingret. Med våta eller 
feta fingrar överfördes 
ungefär 10 gånger mer. 
Extrahering av BPA från 
fingrarna var möjlig upp till 
2 timmar efter 
exponeringen. 

Noaksson et al och 
Jämtlands Läns 
Landsting. 
2010 
[46] 
Sverige 

Laboratorieanalys Uttalanden:  Det ena är att 
koncentrationerna av BPA i 
vissa typer av kvitton skulle 
vara 1000 gånger högre än 
uppmätta koncentrationer i 
de nappflaskor av 
polykarbonatplast som har 
förbjudits i många länder. 
Det andra är att exempelvis 
kassörer som hanterar 
mycket kvitton skulle ha en 
exponering för BPA som är 
dubbelt så stor som gemene 
mans. 

Motsagda resultat 
av 
Arbetsmiljöverket. 

Taylor 
2011 
[48] 
USA 

Djurförsök. 
 Det är en 
jämförande 
studie av 
metaboliserings-
hastighet av BPA 
hos möss, 
rhesusapor och 
människor. 

Resultatet var att 
metaboliseringshastigheterna 
för möss och rhesusapor 
visade sig vara lika. Därför 
drog man slutsatsen att 
metabolismen av BPA hos 
möss, rhesusapor och 
människor är lika och därför 
antog man också att de 
studerade hälsoeffekterna på 
möss är mer överförbara på 
människor än vad man 
tidigare vetat om.  
 
Man fann både bioaktivt 
och bioinaktivt BPA hos 
människan flera timmar 
efter intaget.  
 
Den totala mängden 
detekterat BPA var också 
högre än den förväntade 
från enbart exponering över 
mag-tarm, därför drar man 

Trovärdig. 
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slutsatsen att exponering via 
hudabsorption och 
inandning är större än 
förväntat. 

Völkel  
2002 
[49] 
 

Tio personer 
fick svälja 
gelatinkapslar 
med 5 mg d16-
BPA. 

Studerade BPA:s 
metabolism och 
toxikokinetik i människa 
Detta gjordes efter att 
diskussioner förts om hur 
stor likheten egentligen är 
mellan hur möss och 
människor påverkas av 
BPA. 

Är den första 
studien med 
direkta mätningar 
på människor. 

Melzer 
2010 
[52] 
England 

Tvärsnittsstudie 
Två grupper 
(1455 + 1493) 
med vuxna 
personer 
studerades. 
Urinprovsanalys. 

BPA visar en ökad risk för 
hjärtsjukdom men inte för 
diabetes eller onormal nivå 
av leverenzymer 

Förstärker ett av 
Langs 
studieresultat. 
BPA ökar risken 
för hjärtsjukdom. 

Viberg 
2011 
[53] 
Sverige 

Djurförsök 
 

En studie på möss för att 
undersöka BPA:s påverkan 
på deras hjärnor.  
 
De gav mössen olika doser 
BPA i föda när mössen var 
tio dagar gamla. När mössen 
var fullvuxna genomgick de 
ett test på spontant beteende 
och då observerades 
förändringar. De var sämre 
på att anpassa sig till nya 
omgivningar och 
hyperaktivitet förekom. 
Mössen undersöktes också 
senare i livet och då bestod 
dessa störningar. Forskarna 
drar slutsatsen att det 
kolinerga signalsystemet 
påverkades. Detta system är 
delaktigt i lärande- och 
minnesfunktioner.  

Studien verkar 
inte ha fått så 
mycket 
uppmärksamhet 
som man kan 
tänka att den 
borde ha fått. 
Amerikanska 
FDA har inte 
kommenterat på 
resultaten så jag 
utgår från att de 
inte godtogs och 
att studien därför 
har brister.   

Environmental 
Working Group 
(EWG) 
2007 

Laboratorieanalys BPA-halten testades i 97 
konservburkar, av 30 olika 
märken, med mat. BPA 
upptäcktes i 57 procent av 

Studien har inte 
fått någon synlig 
reaktion hos 
forskare.  
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5.1.1 Vilken typ av exponeringar och vilka doser framkallar hälsofara 

för människa? Via mag-tarmkanalen, hud och/eller inandning? 

 
Studier visar att det finns negativa hälsoeffekter hos djur vid doser mellan 0,025 
och 50 µg/kg/dag, vilket är doser som det amerikanska National Toxicology 
Program bedömer att människor utsätts för. Därför finns det en oro för 
hälsorisker för människor, framför allt för foster, spädbarn och barn. Det finns 
störst oro för exponering via mag-tarmkanalen eftersom den största exponeringen 
för BPA anses ske på det sättet. Det saknas mycket kunskap om de andra typerna 
av exponering för BPA. 

 
 

I de studier som jag har läst har det gjorts ungefärliga beräkningar på 
en daglig exponering för BPA via mag-tarmkanalen. Två av dessa värden gäller för 
vuxna amerikaner, 0,008–1,5 µg/kg/dag, respektive svenskar, 0,056 µg/kg/dag. 
Värdet för svenskar ligger alltså på den nedre halvan av det amerikanska spannet. 
Det är en hundradel av det rekommenderade gränsvärdet och ligger inom det 
spann där man har observerat hälsorisker hos djur, 0,025 – 50 µg/kg/dag.  

 
 

E. Noaksson et al publicerade ihop med Jämtlands Läns Landsting en 
studie år 2010 där det gjordes uttalanden om vissa personalgrupper, till exempel 
kassörer, exponeras för dubbelt mycket BPA som gemene man. Jag kan inte finna 
att någon har använt sig av denna studie som referens men det kan bero på att den 
är skriven på svenska och inte på engelska. Däremot har den fått mycket 
uppmärksamhet i svensk media. Arbetsmiljöverket kommenterade författarnas 
uttalanden med att det inte fanns någon anledning till oro för utsatta 
personalgrupper [46]. 
 
 

Trots osäkerheten kring konsekvenserna av all typ av exponering för 
BPA låter Arbetsmiljöverket den 1 juli 2012 ett gränsvärde för inandning av BPA 
träda i kraft. Detta gränsvärde är ännu inte publicerat i lagtext men fram tills dess 
gäller ett vägledande gränsvärde som är 1,25 mg/m3/timme [64], [65]. 
 
 

Hur ska man hantera sådana värden? Hur arbetar man vidare? Den 
vetenskapliga osäkerheten är hög vid tolkningen av de studier som har gjorts. 
Enligt Kemikalieinspektionen beror det på att de genomförda studierna ”ofta utförts 
på icke-standardiserat sätt”. Det finns en efterfrågan på studier som är vetenskapligt 
standardiserade [2].   

[58] 
USA 

burkarna. 
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5.1.2 Hur har de toxikologiska undersökningarnas resultatet 

påverkat företag och länder? 

Många länder och företag har reagerat men på olika sätt. Många av resultaten från 
toxikologiska undersökningar av BPA verkar antingen bedömas utifrån ett 
ekonomiskt intresse eller utifrån ett intresse av säker användning för människor, 
utan hälsorisker. Det ekonomiska intresset hos tillverkare och vidareförädlare av 
BPA kommer av att BPA-industrin är en miljardindustri. De företag och länder 
som är för en reducerad användning av BPA använder olika sätt att göra det på. 
USA har valt att lämna spelplanen öppen för enbart frivilliga initiativ utan 
lagstiftning i frågan. Europeiska kommissionen och Sverige har däremot infört 
mer omfattande förbud. Jag kan tycka att lagstiftning kan verka vara det 
effektivaste sättet att skydda människors hälsa från eventuella hälsorisker. Det är 
dock möjligt att privatpersoner och företag i USA tar egna initiativ för att verka 
för en reducerad användning eftersom det har blivit så i Japan.  
 
 

Svenska regeringen agerade utifrån Försiktighetsprincipen. Den 
innebär i miljöarbete att ”redan risken för störning, skada eller olägenhet innebär krav på 
åtgärd”.47 Det innebär i praktiken att man av försiktighet väljer ett erkänt 
miljövänligt alternativ istället för ett som eventuellt är mindre miljövänligt, i det 
här fallet BPA, med en i stort okänd toxicitet. Man kan tänka sig att de andra 
länder och företag som också har agerat restriktivt mot användning av BPA kan 
ha resonerat på liknande sätt. Något som talar för det är att 
Världshälsoorganisationen också bedömer försiktighet som ett passande 
förhållningssätt mot användningen av BPA [67]. 
 

 

Men hur har de företag och länder som känner till 
riskbedömningarna resonerat då de har valt att inte agera för en reduktion av 
användningen av BPA? Detta är svårt att få reda på eftersom det inte publiceras 
lika mycket om det ställningstagandet som om ställningstagandet att välja att agera. 
Jag tänker att USA:s hållning i frågan återspeglas av att de står för en stor del av 
den globala produktionen av BPA. År 2003 stod de för ungefär 40 % av den [1] i 
motsats till Sverige, som inte har någon BPA-produktion. I vetenskapstidskriften 
Nature menar artikelförfattaren Brendan Borrell att detta vinstintresse gjorde att 
riskerna med BPA doldes när dess toxicitet skulle bedömas i USA [3]. 
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5.2 Metoddiskussion 

 
Att enbart arbeta utifrån sökord gav inte ett tillräckligt underlag, därför fick 
arbetet gå vidare utifrån de funna artiklarnas referenser. Det har varit lättare att 
hitta internationella artiklar än svenska, vilket kan bero på att det finns mer skrivet 
internationellt än nationellt. 
 
 

De artiklar som jag har använt uppgår till 27 stycken. Av de artiklar 
som jag läste var tre stycken peer-reviewed (PR). De övriga källorna borde också 
ha en hög tillförlitlighet eftersom de har publicerats av bland annat universitet, 
myndigheter, internationella organisationer och internationella vetenskapliga 
tidsskrifter. Kemikalieinspektionens rapport ([2]), EU:s rapport ([5]) och EFSA:s 
(European Food Safety Authority´s) hemsida([15]) anser jag vara mest tillförlitliga 
av mina källor. Detta grundar jag på att dessa troligen är hårdast granskade 
eftersom rapporterna används vid nationellt och internationellt beslutsfattande 
och att beslut som tas inom EFSA påverkar EU: s medlemsländer. 
 
 

Kemikalieinspektionen och Världshälsoorganisationen (WHO) har 
kommenterat de källor som jag har funnit för att svara på min frågeställning om 
användandet av BPA framkallar någon hälsofara för människa och i så fall genom 
vilken typ av exponering eller dos. De anser att dessa källor har en hög grad av 
vetenskaplig osäkerhet [2], [67]. Eftersom jag inte har funnit andra källor har jag 
inte kunnat svara på frågeställningen.  
 
 

De källor som jag har använt för att besvara min andra frågeställning 
är Kemikalieinspektionens rapport, EU:s rapport och EFSA:s hemsida. Som jag 
tidigare skrivit anser jag att dessa källor är mycket tillförlitliga.  

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

 

 Resultaten av de genomförda studierna har tolkats motstridigt inom dessa 
grupper och också mellan dem. Med grupper avser jag forskare, 
myndigheter och företag. Tolkningsbredden är stor och därför är det oklart 
vad som är en hälsorisk och vad som inte är det. Alla hälsorisker som jag 
har läst om är teoretiska och det finns inga påvisade hälsorisker hos 
människor.  
 

 Det finns stor vetenskaplig osäkerhet i de genomförda studierna av BPA:s 
hälsorisker. Därför behövs studier som görs på ett vetenskapligt 
standardiserat sätt för att säkra kvaliteten av undersökningarna.  
 

http://www.efsa.europa.eu/
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 BPA-industrin omsätter internationellt sett miljarder dollar och styrs av 
marknadsintressen. Därför är det viktigt att också de studier som 
producenterna har del i görs på ett vetenskapligt standardiserat sätt.  
 
 

Förslag på vidare forskning: 
 

 Mer forskning behövs om BPA: s eventuella hälsorisker och de bör göras 
på ett vetenskapligt standardiserat sätt. 
 

 Många länder och företag har inte agerat för en reducerad användning av 
BPA. En frågeställning som kan vara relevant att studera vidare är hur 
dessa har resonerat. 

 

 En annan relevant frågeställning kan vara om det finns någon skillnad i 
hälsa hos de länder som fortsatt att använda BPA jämfört med dem som 
agerat utifrån försiktighetsprincipen? 
 

 Om man i ett land bedömer att det behövs en reducering av BPA-
användning, vilken metod är då bäst för att genomföra reduktionen? 
Genom lagstiftning eller frivilligintiativ? Detta finner jag viktigt att 
undersöka.  
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