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• Modebranschen – kommit längre med utfasningsarbetet

• Information, forskning, utbildning och branschdialoger

• Flourkemikalier – identifieras med snabbtest 

• Fokus utfasning: C8, C6, C4, PTFE 

• PFAS upptäcktes i produkter utan DWR behov 

• Köksutrustningsindustrin – inte kommit lika långt med utfasningen

• Saknas branschdialog, forskning, kunskap och initiativ

• FCM Materialet – svårare att identifiera PFAS förekomst

Bakgrund 

C8 - Starkt fluorerade karboxylsyror PFCA/starkt fluorerade sulfonsyror PFSA t ex PFOA
C6 – polyfluoralkylkedjor t ex PFHxA
C4 – polyfluoralkylkedjor t ex PFBS
- Reglerade eller förslagna för reglering 



SÄKER PRODUKT 

HÅLLBAR TILLVERKNING & 
MATERIAL

CIRKULÄR DESIGN

• Vad skapar värde för kund och samhället? 

• Trovärdighet & värdeskapande

• Samarbete med Naturskyddsföreningen år 2018

• Får frågor om kemikalieinnehållet regelbundet

HÅLLBARHET 



IDENTIFIERA 
& KARTLÄGGA

UTVÄRDERA KRAV & 
PROCESS

UTBILDNING
UPPFÖLJNING 

&
FÖRBÄTTRING

KEMIKALIEHANTERING



• Vilka produkter består av PFAS? 

• Vilka PFAS-ämnen används? 

• Är produkterna helt PFOS och PFOA fria? 

• Stämmer informationen vi får från leverantörer? 

Kartläggning

• Sekretess gällande beläggning  – företagshemlighet på formula

• Saknar striktare lagstiftning – REACH 0,1% 

• Avsaknad av verktyg för att identifiera alla substanser

• Bristande testmetoder - inte tillräckligt omfattande eller ej 
standardiserade 

• Vad testas? Hur testas det? Vad för resultat ger testmetoden? 

Utmaning



Hinder:

• Brist på transparens - vet ej vilka PFAS-ämnen vi ska leta efter

• Saknas analysmetoder som kan identifiera enskilda okända PFAS-ämnen

Samarbete med Naturskyddsföreningen

Frågeställning: 

1) Vilka PFAS används vid framställning av non-stickbeläggningar och riskerar därmed att läcka ut till miljön vid 
produktion?

2) Kan det finnas PFAS i keramiska beläggningar?



Urval av PFAS-ämnen för test: 

• PFAS som finns med på REACH kandidatlista över särskilt farliga 
ämnen och PFAS som liknar dessa.

• PFAS som bryts ner till andra känt problematiska PFAS-ämnen

Urval av produkter för test: 

• Testade beläggningar: 
- keramisk
- Teflon (PTFE)
- annan non stick

• 12 st stekpannor från olika varumärken testades under 2019-2020

Laboratorieanalys av 29 st PFAS-ämnen



*”Annan non-stick beläggning” - beläggningar som antingen består:
a). blandning av olika fluoropolymerer
b). blandning mellan fluoropolymerer och andra komponenter som exempelvis keramiska partiklar eller mineraler
c). non stick beläggningar där information om beståndsdelar saknas.

Resultat av analysen  

Beläggning Antal stekpannor Antal stekpannor PFAS detekteras av 
de 29 utvalda ämnena

Keramisk 4 1

Teflon® (PTFE) X 3 1

Annan non stick* 5 2



Stekpanna 1: Annan non-stick 

PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA

PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA

På Kandidatlistan

Stekpanna 2: Annan non-stick (Xylan)

PFBA, PFPeA, PFHxA, 6:2 FTS 

PFOA, PFNA

På Kandidatlistan

*Annan non-stick beläggning” avser beläggningar som antingen består:
a). blandning av olika fluoropolymerer
b). blandning mellan fluoropolymerer och andra komponenter som exempelvis keramiska partiklar eller mineraler
c). non-stick beläggningar där information om beståndsdelar saknas.

Flera av produkterna hade på produktförpackningen texten ”fri från PFOA”. 



Stekpanna 3: Teflon® (PTFE) X

PFBA

Stekpanna 4: Keramisk

8:2 FTOH 

Bryts ner till PFOA



• Problematiska PFAS-ämnen används vid tillverkning av 
stekpannor med non-stick beläggningar och riskerar därmed 
att läcka ut till miljön vid produktion.

• Stekpannor som marknadsförs som ”PFOA-fria” kan 
fortfarande innehålla PFOA. 

• Går ej att avgöra om PFAS har aktiv tillsättning eller om de är 
från andra PFAS-ämnen som ej ingick i denna analys.

• Går ej att avgöra om dessa PFAS används som beståndsdelar 
till fluoropolymerer eller om de har andra funktioner i 
tillverkningsprocessen (exempelvis smörjmedel, spolglans 
etc).

Slutsats av analysen



• Flera av produkterna med detekterbara halter av PFOA hade 
produkttexten “Fri från PFOA”.

• Begärde testrapporter från Varumärken.

• Testrapporterna visade att produkterna inte var fria från PFOA –
misstolkning. 

• Testrapporterna visade att produkterna klarade av gamla regelverket
enligt REACH kandidatlistan. 

• “PASS results” är ej detsamma som att PFOA inte förekommer i
produkten. 

• “<“ betyder “mindre än” och är inte samma sak som ND. 

Återkoppling 

Bild 1 och 2: Testrapporter med ”Pass results” gällande PFOA.
Pass results men inte PFOA-fria produkter. 



• Begärde in dokumentation från tillverkare och Externa 
varumärken. 

• Flera identifierade fall med text på produkten ”PFOA-fri” men 
testrapporten visade annorlunda. 

• Många av de identifierade fallen visade sig vara kopplade till 
samma kemikalietillverkare. 

PFOA och POPs

”Firstly, I am very sure the current products supply to 
you can pass the PFOA testing, we just make a full 
testing according the EU regular for our old partner 
XXXX at August, please check the attached testing 
report, everything is ok.” - Kemikalietillverkare



• REACH = ej garanti för att produkten inte består av misstänkt 
farliga kemikalier

• Alla PFAS-ämnen ingår inte i REACH

• Olika sätt att testa PFOA inom EU FCM regelverket

• Forskningsrapporter och intyg

• Gamla testrapporter

• Felaktiga testrapporter – ej anknutet till PFAS, utan mer till 
kvalitet- och funktionstester 

Utmaning att få information…





- Svar från samma Kemikalietillverkare 
som föregående, men för ett annat 
varumärke.

En del av många forskningsrapporter 
och intyg gällande nonstick -



• Dark Waters – kännedom om de skadliga effekterna i 50 år 

• Historien och forskningen talar klarspråk

• Finns branschforum för att diskutera dessa frågor?

• Lagstiftningen är långdragen, i vissa fall otydlig 

• Vi behöver agera – inte vänta in lagstiftning 

• Samarbete – för att driva förändring

• Kontakt med POPFREE och Substitutionscentrum

• För att förändring ska ske – ställ högre krav mot 
kemikalietillverkare



• Selektiva i urvalet av produkter

• Process vid intag av produkter

• Dialog med tillverkare och samarbetspartners

• Utbildning och samarbete med intressenter

• Utveckling av tester och produkter

• Följer forskning och utveckling 

• Restriktionslista – identifiera PFAS-ämnen

• Testar aktivt och begär in testrapporter

Vad vi gör på Cervera



Utmaningar och behov 

• Utveckla fler testmetoder som är standardiserade

• Fler identifieringsmetoder

• Striktare lagstiftning

• Branschdialog

• Utbildning, kunskap och verktyg 

• Mer utveckling

• Mer forskning, support och hjälp till FCM branschen



• Ta ansvar – ange rätt information, ej vilseledande info & 
miljöpåståenden till kund 

• Ställa rätt frågor till kemikalietillverkarna
- kräv svar och dokumentation

• Höja kunskapsnivån och engagemang

• Se över andra alternativ
- Utmaning med prestanda och vad det ersätts med
- Visa att det finns en efterfråga på andra PFAS-fria alternativ 

• Branschforum – utbyte av kunskap och erfarenheter
- Gemensamt arbete för snabbare omställning

Vad kan vi som bransch göra? 


