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Sammanfattning 

Artificiella sötningsmedel används istället för vanligt socker i tandkräm men vanligast 
är att de används i lättprodukter samt livsmedel utan tillsatt socker som exempelvis 
läsk. Användandet av sötningsmedel ökar och det beror dels på att det är lämpligt för 
diabetespatienter och överviktiga men det är även populärt bland den övriga 
befolkningen då det inte innehåller någon energi.  
 
Det första artificiella sötningsmedlet upptäcktes redan 1879 och sedan dess har flera 
olika artificiella sötningsmedel påfunnits. När sötningsmedlen introducerades på 
marknaden uppkom misstankar om att de skulle ha cancerogena bieffekter. Nu har det 
klargjorts vad de har för inverkan på hälsan, och nu ligger fokus på om sötningsmedel 
påverkar miljön och hur. 
  
De sötningsmedel som undersöks i den här studien är acesulfamkalium, aspartam, 
steviosid samt sukralos. Syftet med studien är att se om dessa sötningsmedel bryts ner 
av ultraviolett ljus för att få en uppfattning om sötningsmedlen kan ha en negativ 
verkan på miljön.   
 
Laborationen utfördes genom att bestråla prover med UV-ljus, efter bestrålningen 
undersöktes proverna för att se om mängden substans minskat, genom att använda 
analysinstrumentet UV-spektrofotometer. Sju mättider valdes ut och för vardera 
tidpunkt och ämne utfördes i tre replikat. Resultaten analyserades och redovisas med 
hjälp av diagram och tabeller, resultaten blev inte som jag förväntade mig. Resultaten 
visade inte på någon nedbrytning av sötningsmedlen då de belystes med UV-ljus i den 
här studien. Resultat förklaras med hjälp av andra studier på samma område och en 
sak alla är överens om är att det är ett viktigt område som behöver mera forskning. 
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Introduktion 

Artificiella sötningsmedel används som substitut till vanligt socker och användningen 
ökar. Ökningen sker till viss del för att det är lämpligare för diabetespatienter och för 
personer med övervikt, men sötningsmedel är populärt i det övriga hälsomedvetna 
samhället då de flesta sötningsmedel inte innehåller energi, eller innehåller betydligt 
mindre energi än vanligt socker (1). 
 
Sötningsmedel är sockerarter, sockeralkoholer eller andra ämnen, naturliga eller 
kemiska, som ger sötma. Dessa kan delas in dessa i naturliga tillexempel vanligt socker 
som utvinns från sockerrör, fruktsocker, mjölksocker och i artificiella som exempelvis 
sockeralkoholer och icke energigivande sötningsmedel (2). 
 
Artificiella sötningsmedel används i produkter för personlig vård, exempelvis tandkräm 
(1), samt i läkemedel där de kan bidra till bättre smak eller användas som till exempel 
bindemedel i tabletter (3). Andra vanliga användningsområden, där sötningsmedel får 
användas som tillsatts i är lättprodukter som innehåller mindre energi än motsvarande 
vanlig produkt samt livsmedel utan tillsatt socker i (2). 
 
Det första artificiella sötningsmedlet upptäcktes 1879 och det var sackarin, 1937 
upptäcktes cyklamat och 1965 upptäcktes aspartam. Acesulfamkalium framställdes av 
en slump 1967, 1976 framställdes sukralos. Steviaplantan är sedan länge en känd källa 
för sötma, men det tog lång tid innan det blev godkänt att använda steviosider som 
sötningsmedel (4 s.15-16). 
 
När artificiella sötningsmedel introducerades på marknaden uppkom genast 
misstankar om eventuellt cancerframkallande effekter av dessa ämnen. Efter många års 
forskning bedöms det inte som en hälsofara att inta sötningsmedel genom livsmedel 
(1).  Som andra tillsatser, exempelvis färgämnen eller konserveringsmedel har 
godkända sötningsmedel E-nummer och har genomgått noggranna test och utvärderas 
vartefter det kommer nya rön från vetenskapen (5).  
De kalorifattiga sötningsmedlen som är godkända i Sverige av livsmedelsverket till att 
använda som livsmedelstillsatser är acesulfam, aspartam, cyklamat, sackarin och 
sukralos (2). Livsmedelsverket grundar sina beslut över vilka tillsatser som blir 
godkända efter vad den europiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) kommer 
fram till i sina undersökningar (5). Av dessa kommer denna studie inkludera acesulfam 
K, aspartam och sukralos. I studien kommer även steviosid som även den är godkänd 
som livsmedelstillsats att studeras (6). 
 
Det finns regler hur sötningsmedel får användas, i vilka mängder och produkter (2). 
Dessa regler  är det livsmedelsverket som sätter upp efter vad Efsa rekommenderar 
som vad som är accepterat dagligt intag (ADI) om det krävs för tillsatsen. 
Aspartamsötad läsk får max innehålla 600 mg/L aspartam och rekommendationen är 
att inte överskrida ett intag på cirka 4 liter per dygn (5). 

Acesulfamkalium 
 
Acesulfamkalium är ett icke energigivande sötningsmedel som är helt syntetiskt 
tillverkat, den har ingen naturlig motsvarighet (2).  Eftersom den inte har en naturlig 
motsvarighet kan det vara av intresse att se den kemiska strukturen, se figur 1. 
Acesulfam K metaboliseras inte utan utsöndras i oförändrad form. Mängden sötma  
acesulfam K ger varierar med koncentrationen (4 s.19). 
 

http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/tillsatser/sotningsmedlet-steviolglykosider/
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Figur 1. Strukturformel för acesulfamkalium (4 s.19). 

 
 

Aspartam 
 
Aspartam är ett sötningsmedel som framställs av två aminosyror (asparginsyra och 
fenylalnin), vilket visas i figur 2 (2). Detta är inte helt energifritt, men ger sådan stor 
sötma att det behövs små mängder för att få önskad sötma att energin blir försumbar 
(2). Aspartams söta smak liknar vanligt socker, men det lämpar sig bäst i produkter 
med lite syra i. Aspartam fungerar dock inte till prod0ukter som värms då det bryts ner 
i värme (4 s.23).  Aspartam metaboliseras till asparginsyra, fenylalnin och metanol. Den 
mängd metanol som bildas är så lite så är inte farligt för människokroppen, och 
forskning har visat att det varken ökar risken för hjärntumörer, missbildningar hos 
foster eller blindhet. Aspartam kan vara hälsofarligt hos personer som lider av 
fenylketonuri (PKU), dessa har en störning i ämnesomsättningen av fenylalanin (7). 
 

 
Figur 2. Strukturformel för aspartam (4 s.23). 
 

 

Steviosid 
 
Steviosid utvinns ur växten stevia, Stevia rebaudiana L (2). Steviosids kemiska struktur 
ses i figur 2. Steviosid är ungefär 200-300 gånger sötare än vanligt socker, och ger en 
lakrits liknande eftersmak (4 s.115).  Steviosid har inte genomgått fullständig 
utvärdering med tanke på eventuell miljötoxicitet och dess nedbrytningsprodukter har 
inte heller undersökt (8). 
 

 
Figur 3. Strukturformel för steviosid (4 s.114). 
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Sukralos 
 
Sukralos syntetiskt framställt, men ur sackaros. Sukralos ger en smak likande vanligt 
socker, men har en lägre söthet än vanligt socker (4 s.117).  Det har visats sig att 
sukralos är svår att få bort ur miljön, den renas inte effektivt bort från reningsverken 
och reagerar inte heller på mikrobiell nedbrytning och det beror på att den innehåller 
kloratomer vilket gör den till en stabil förening, som syns i figur 4 (9).  
 

 
Figur 4. Strukturformel för sukralos (4 s.117). 
 

Miljöpåverkan 
 
De artificiella sötningsmedlen är energilösa för människan då de inte bryts ner i 
kroppen till något som kroppen kan använda sig av som energikälla. Efter all forskning 
som indikerar att de är relativt säkra ur en hälsosynpunkt har nu fokus skiftat till att 
forska om och hur sötningsmedel påverkar miljön (10-12). I och med att de i princip 
inte ingår i kemiska reaktioner i kroppen så undersöks det om sötningsmedlen kan 
genomgå kemiska reaktioner i miljön. Undersökningar har visat att artificiella 
sötningsmedel kan genomgå kemiska reaktioner i miljön, en studie har visat på att det 
finns en potentiell risk att sötningsmedlen kan reagera kemiskt, i biologiska funktioner 
i ekosystemet (13). Att organismer svarar på liknande vis på artificiella sötningsmedel 
som på vanligt socker, detta bidrar till oro över vilka effekter det kan ha på miljön och 
dess levande organismer. Oron kan relatera till andra exempel på svårnedbrytbara 
organiska föreningar, som läkemedel, bekämpningsmedel och hygienprodukter där att 
biprodukter har orsaka oförberedda toxiska miljökonsekvenser på lång sikt (1).  
 
Flera sötningsmedel har återfunnits i vatten, koncentrationerna har varierat beroende 
på var mätningarna utförts  (1, 5-8). Vattenreningsverkens effektivitet för att rena bort  
sötningsmedel studeras också. Där kunde det ses att aspartam renas bort till stor del, 
68,2 % försvann efter rening medans reningen för sukralos var mindre än 2% och 
acesulfam K gick rätt igenom reningsverket (9). Hittills har inte några miljöskador som 
kan relateras till sötningsmedel eller livsmedelstillsatser upptäckts. Dock är det viktigt 
att undersöka ämnen som används i stor utsträckning som en förebyggande åtgärd, för 
att säkerställa om det finns risk att det är skadligt för miljön eller hälsan (8). 
Observationer tyder på förändringar i fysiologin och rörelser hos kräftdjuret Daphnia 
magna och att sötningsmedel kan ha stört fotosyntesen i olika vattenlevande växter (9).  
 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se om sötningsmedlen acesulfam, aspartam, 
steviosid och sukralos bryts ner av ultraviolett ljus, för att få en uppfattning om de 
sötningsmedel som når våra vattendrag kan ha en negativ påverkan på miljön.  
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Metod 

Litteratur 
 
Den litteratur som används i diskussionen har tagits från Web of Science och de sökord 
som användes är artificial sweeteners, sweeteners, acesulfame, acesulfame possasium, 
aspartame, stevioside, stevia och sucralose. Dessa i kombination med enviroment, 
ultraviolet light, ultraviolet rays och degradation samt filtret article har resulterat i de 
sex studier som används. Dessa sex valdes ut då de antingen innehöll liknande 
laborationssätt eller mycket information om de sötningsmedel som är med i studien.  
 

Material 
 
Kemikalier: 

 Acesulfam K (Acesulfame potassium) 

 Aspartam (L-Aspartyl-L-fenylalamin-metylester) 

 Stevia (Stevioside hydrate) 
 

 Milli-Q-vatten 

Utrustning: 

 UV-spektrofotometer, Shimadzu UV-2100 Japan 

 Kvartskuvett, QS10.00 

 UV-lampa, Philips TLK 40W/09N 

 Engångsrör av borosilikatglas 

 Pastörpipetter 
 

Utförande 
 
Sötningsmedlen löstes upp i Milli-Q-vatten som är ett högkvalitativt rent vatten (16). 
Stevia späddes till koncentrationen 0,1 g/L, acesulfam till 0,025 g/L och aspartam till 
0,05 g/L. När lösningarna var klara analyserades de i UV-spektrofotometer för att 
kontrollera att de inte var för starka utan att deras kurvor höll sig inom ramarna för vad 
instrumentet kan detektera. 100 ml lösning beredes för varje substans för att räcka till 
alla prover i undersökningen. Lösningen förvarades i kylskåp i burkar som lindats in i 
aluminiumfolie för att förhindra nedbrytning av substanserna i lösningarna, 
lösningarna sparades under hela experimentet. 
 
Sju mätpunkter bestämdes för UV-belysning och tiderna för dessa var 0, 10, 20, 30, 60, 
120 och 300 minuter. Tidsintervallen bestämdes utifrån att en studie (1) uppgav att 
300 min bör vara tillräckligt för att se de förändringar som sker, och ett tätare intervall 
i början valdes av misstanke att det skulle gå väldigt fort att se skillnader på vissa 
substanser. Av varje lösning fördes ca 3ml över till engångsrör, tre för varje tidpunkt för 
att tre replikat skulle undersökas parallellt med varandra. Experimentet gjordes med 
tre replikat för att få säkrare resultat, det säkrar att eventuella resultat inte beror på en 
slump som kan bero på yttre faktorer.  Engångsrören placerades under UV-lampan för 
belysning, och togs därifrån och lindades in i aluminiumfolie för att skydda från vidare 
exponering, efter de olika exponeringstiderna. 
 

Prov 0 Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 
0 min 10 min 20 min 30 min 60 min 120 min 300 min 
 



5 
 

Efter att proverna blivit belysta fördes en mindre mängd över till en kuvett som 
placerades i UV-spektrofotometern, som var inställd på att mäta mellan våglängderna 
200-400 nm. När alla prover belysts och undersökts i UV-spektrofotometern sparades 
alla värden ner för vidare analys. UV-spektrofotometern är ett mätinstrument som 
använder ljus för att identifiera ämnen och dess koncentrationer. Den mäter 
absorbansen av UV-ljus vid olika våglängder. Huvudkomponenterna är en vätelampa, 
provrum, en monokromator och förstärkare. Mätningen sker i kuvetter som finns i flera 
olika material, i detta experiment användes kvartskuvetter (17).  
 

Efter att själva laborationen var utförd överfördes all data till Excel för att sedan kunna 
räkna ut medelvärden, standardavvikelser samt göra diagram över resultaten. För varje 
sötningsmedel togs medelvärdena från varje provtid för att göra sammanställda 
resultat för varje ämne i ett diagram.  
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Resultat 

Tre tester, replikat, utfördes för varje tidpunkt för bestrålning för varje ämne. På 
diagrammen nedan har medelvärde för tidpunkt redovisats. 

Acesulfamkalium 
 
I figur 5 redovisas resultatet för nedbrytningen av acesulfam K. Resultatet visar att det 
inte är någon större skillnad mellan noll-provet och efter att lösningen belysts med UV-
ljus. Om UV-ljus skulle ha brutit ner acesulfamet så skulle absorbansen ha sjunkit med 
tiden eftersom det skulle finnas mindre acesulfam kvar i lösningen som skulle kunna 
absorbera UV-ljus, vilket inte är fallet här.   
 

 
Figur 5. Resultat av medelvärden av alla tre replikat på de olika provtiderna av acesulfam. 
 
 

 
Figur 6. En förtydligande bild över topparna av medelvärdena som syns i figur 5.  
 
Figur 6 visar att absorptionskurvorna skiljer sig lite, lägst absorption kan här ses på 
provet som legat under bestrålning i 10 minuter, och högst absorption ses på provet 
som legat under bestrålning i 300 minuter. 
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Tabell 1 visar medelvärdena och standardavvikelsen mellan de tre replikaten för 
respektive provtid. Som tabell 1 visar ligger värdet för nollprovet inom variansen för de 
belysta proverna (medelvärde ± 1 standardavvikelse) vilket innebär att proverna inte 
skiljer sig signifikant från noll-provet så att det går att säga att någon nedbrytning av 
acesulfamet har skett. Detta gäller även skillnaderna mellan de belysta proverna.    
 
Tabell 1. I tabellen visas medelvärden för replikaten av de olika provtiderna samt standardavvikelsen.  

Våglängd, 
nm 

0-prov 10 min 20 min  30 min 60 min 120 min 300 min 

250 0,341  0,328 ± 
0,023 

0,345 ± 
0,009 

0,338 ± 
0,013 

0,336 ± 
0,012 

0,339 ± 
0,008 

0,353 ± 
0,008 

245 0,698 0,481 ± 
0,032 

0,503 ± 
0,007 

0,495 ± 
0,017 

0,494 ± 
0,008 

0,496 ± 
0,014 

0,518 ± 
0,006 

240 0,884 0,658 ± 
0,038 

0,687 ± 
0,010 

0,676 ± 
0,019 

0,671 ± 
0,006 

0,676 ± 
0,017 

0,706 ± 
0,011 

235 1,024 0,847 ± 
0,046 

0,880 ± 
0,008 

0,868 ± 
0,032 

0,863 ± 
0,869 

0,869 ± 
0,021 

0,901 ± 
0,004 

230 1,024 0,984 ± 
0,046 

1,024 ± 
0,009 

1,004 ± 
0,033 

0,993 ± 
0,012 

1,003 ± 
0,027 

1,048 ± 
0,007 

225 1,051 1,016 ± 
0,051 

1,056 ± 
0,005 

1,036 ± 
0,037 

1,027 ± 
0,007 

1,034 ± 
0,026 

1,082 ± 
0,007 

220 0,949 0,926 ± 
0,051 

0,959 ± 
0,011 

0,939 ± 
0,031 

0,937 ± 
0,013 

0,949 ± 
0,026 

0,986 ± 
0,015 

215 0,771 0,758 ± 
0,045 

0,786 ± 
0,011 

0,767 ± 
0,028 

0,771 ± 
0,020 

0,773 ± 
0,017 

0,805 ± 
0,011 

 
 

Aspartam 
 
I figur 7 nedan visas medelvärdet för respektive mätpunkt för aspartam. Någon tydlig 
skillnad i absorption för de olika mätpunkterna kan inte ses. 
 
 

 
Figur 7. Resultat av medelvärden av alla tre replikat på de olika provtiderna av aspartam. 
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Figur 8. Förtydligande av resultaten från figur 7. 
 

I figur 8 syns det att topparna är väldigt ojämna och hoppande, vilket gör resultatet 
svårt att tyda. Den som ser ut att ha allra högst topp gällande absorption är provet som 
inte blivit bestrålat alls. De olika proverna följer inte samma hackiga mönster vilket gör 
det svårt att säga varför det är hackiga. 
 
Eftersom figurerna bara representerar medelvärdet av de tre olika replikaten för varje 
provtid så kan visas i tabell 2 även se standardavvikelsen för dessa tre replikat. Figuren 
är begränsad till våglängder mellan 200- 230 nm för att den del där kurvorna inte följer 
varandra helt.  
 
Tabell 2. Visar våglängd, provtid och standardavvikelsen för aspartam. 
Våglängd, 
nm 

0-prov 10 min 20 min 30 min 60 min 120 min  300 
min 

230 0,019 0,025 ± 
0,005 

0,023 ± 
0,009 

0,016 ± 
0,002 

0,029 ± 
0,012 

0,060 ± 
0,062 

0,032 ± 
0,017 

225 0,163 0,165 ± 
0,011 

0,162 ± 
0,012 

0,149 ± 
0,002 

0,164 ± 
0,011 

0,196 ± 
0,063 

0,169 ± 
0,015 

220 0,712 0,723 ± 
0,032 

0,697 ± 
0,011 

0,702 ± 
0,031 

0,701 ± 
0,014 

0,726 ± 
0,039 

0,710 ± 
0,016 

215 1,742 1,697 ± 
0,029 

1,710 ± 
0,015 

1,686 ± 
0,029 

1,686 ± 
0,029 

1,732 ± 
0,014 

1,734 ± 
0,022 

210 1,997 2,114 ± 
0,154 

2,045 ± 
0,038 

2,029 ± 
0,149 

2,109 ± 
0,031  

2,054 ± 
0,094 

2,108 ± 
0,071 

205 2,266 2,009 ± 
0,069 

1,905 ± 
0,047 

2,054 ± 
0,108 

2,135 ± 
0,197 

2,182 ± 
0,309 

1,968 ± 
0,103  

200 1,801 1,763 ± 
0,102 

1,879 ± 
0,060 

1,771 ± 
0,0114 

1,705 ± 
0,053  

1,734 ± 
0,108 

1,768 ± 
0,084 
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Steviosid 
 
Resultatet för steviosid visar att det inte hänt speciellt mycket med tanke på 
absorptionen, den enda som skiljer sig är provet som bestrålades i 30 min som visar sig 
lägre än de övriga, se figur 8. 
 
 

 
Figur 9. Resultat av medelvärden av alla tre replikat på de olika provtiderna av stevia. 
 
 

 
Figur 10. Förtydligande av resultaten från figur 9.  
 
Figur 10  visar att resultaten är väldigt hoppiga, provet som inte legat under bestrålning 
når högst absorption därefter det som legat i 60 minuter. Lägst absorption har provet 
som legat under bestrålning i 30 minuter, men det är svårt att avgöra om det är något 
tillfälligt eftersom absorptionen på proverna som har belysts under längre tid är högre.  
 
För att förtydliga resultatet i figurerna ovan så har standardavvikelsen för steviosids 
olika provtiders absorption presenterats i tabell 3.   
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Tabell 3. Steviosids provtiders absorption sam standardavvikelse. 
Våglängd, 
nm 

0-prov 10 min 20 min 30 min 60 min 120 min  300 
min 

220 -0,088 -2,131 ± 
0,058 

0,071 ± 
0,033 

-1,302 ± 
0,194 

0,086 ± 
0,011 

0,036 ± 
0,005 

-0,365 
± 0,152 

215 0,339 -1,107 ± 
0,035 

0,169 ± 
0,032 

-0,741 ± 
0,135 

0,190 ± 
0,013 

0,129 ± 
0,006 

0,242 ± 
0,086 

210 0,554 -0,394 ± 
0,009 

0,437 ± 
0,034 

-0,148 ± 
0,084 

0,462 ± 
0,012 

0,388 ± 
0,012 

0,484 ± 
0,061 

205 0,898 -0,264 ± 
0,048 

0,758 ± 
0,038 

0,027 ± 
0,120 

0,803 ± 
0,015 

0,700 ± 
0,022 

0,857 ± 
0,100 

200 3,084 -1,421 ± 
0,999 

0,974 ± 
0,034 

-0,027 ± 
0,301 

1,016 ± 
0,016 

0,876 ± 
0,053 

2,226 ± 
2,426 

 

Sukralos 
 
Inget resultat finns med sukralos då det inte syns genom att undersöka med UV-
spektrofotometer då strukturformeln för sukralos inte har några dubbelbindningar, 
vilket gör att det inte finns några elektroner som kan röra sig så att sukralos syns med 
denna metod, vilket förtydligas med figur 4.  
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Diskussion 

Det är inte någon signifikant skillnad mellan noll-proven (de oexponerade lösningarna 
med sötningsmedel) och de lösningar som exponerats mellan 10 och 300 minuter för 
något av de sötningsmedel som ingick i denna studie. Det är konstigt att inte något av 
sötningsmedlen visar på någon nedbrytning fast det i litteraturen finns det som tyder 
på att det borde brytas ner av UV-ljus. Vad det beror på är inte riktigt klart, det kan gå 
mycket fortare att bryta ner sötningsmedlen än den första mätpunkten på 10 minuter 
som valdes för den här studien, alternativt att det tar mycket längre tid att få 
nedbrytning än de 300 minuter som var den sista mätpunkten i studien. Av dessa 
alternativ tror jag att det hade behövts belysning under längre tid för att se något, men 
antagligen skulle det behövas utföras i kombination med andra faktorer. Exempel på 
andra faktorer är annat vatten, ett som inte är lika rent som milli-q, vatten med olika 
pH och molekyler mera likt de vatten som vissa av studierna bygger på. Vatten från 
vattendrag exempelvis.  
 
Om studien ska utföras på nytt anser jag att laborationen ska utföras med vatten med 
flera olika pH, samt olika renlighet. Det skulle även vara bra att ha fler olika 
belysningstider, både längre och mer frekventa. Felkällor från denna studie är främst 
att enbart en typ av vatten som lösningsmedel användes. En annan felkälla eller 
svaghet med studien är att det var tidsstyrt, hade mer tid till laborationer och analys 
funnits hade fler försök kunnat utföras och eventuellt skulle det ge ett annat resultat.  
 
I en av studierna jag har läst har de använt TiO2 som katalysator för att öka 
nedbrytningshastigheten under experimentet med UV-ljus (1). Men det bör inte vara 
bara det som gjorde att jag inte fick något resultat alls. Det tyder dock på 
nedbrytningen inte skett snabbare än 10 minuter för acesulfam K som var med i den 
studien (1).  
 
Att sötningsmedel passerar till störst del oförändrat ur människokroppen gör att 
ämnena kommer vidare till reningsverken, och eftersom att sötningsmedel är hydrofila 
ämnen och dessa inte tas bort effektivt i reningsprocesser. Det är anledningen att 
sötningsmedel återfinns i vattendrag. Studier har visat att aspartam renas bort till stor 
del i vattenreningsverk, men sukralos och acesulfam K nästintill inte renades bort alls 
(9). 
 
Sötningsmedel har även återfunnits i jord och det kan bero på att vattnings sker med 
vatten som gått igenom reningsverk och innehåller sötningsmedel, eller genom 
läckande avlopp som kommit i kontakt med marken. Vid ett experiment där 
sötningsmedel inkuberades i jord kunde det konstateras att acesulfams nedbrytning i 
jord är 3-49 dagar medans sukralos var 8-124 dagar. Den nedbrytning som sker av 
sötningsmedel i marken verkar bero på mikrobiell nedbrytning (14).  
 
I och med att sötningsmedel är hydrofila ämnen föredrar de att vara i vatten men i en 
studie på avloppsslam kunde höga halter av sötningsmedel ses, men om det beror på 
att det var hög belastning på reningsverken som experimentet utfördes på eller om det 
beror på att sötningsmedel trivs även i slam återstår att se. Fler studier krävs för att en 
slutsats ska kunna dras (9). 
 

Acesulfam K 
 
Generellt sett är acesulfam K ett väldigt stabil ämne (1, 14, 15, 19). Med tanke på det och 
att det antagligen ansamlas i vattenmiljöer orsakar dess eventuellt miljötoxiska skapar 
oro, det krävs mera studier kring detta ämne.  Studier har visat att aceuslfam är 
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resistenta mot biologisk nedbrytning i vattenreningsverk samt mot hydrolys. Acesulfam 
K verkar brytas ner under uv-bestrålning och fotonedbrytning kan förbättras med 
samtidig närvaro av mikroorganismer, även sura miljöer gör att halveringstiden under 
uv-bestrålning minskar (15). För att ha få ett bättre resultat, eller chans på det så skulle 
acesulfam K undersökas i olika pH. 
 
Acesulfamkaliums nedbrytningsprodukter vid UV-bestrålning är amidosulfonsyra, 
sulfat, hydroxi acesulfam och iso-acesulfam, att undersöka dessa nedbrytnings-
produkter och deras toxicitet är viktigt förstå vad nedbrytningen av UV-ljus gör med 
acesulfamkalium samt med ämnen med liknande struktur (18). I och med okunskap om 
acesulfamkaliums nedbrytningsprodukter kan det vara så att dessa nedbrytnings-
produkter har samma våglängd som acesulfamkalium vilket gör att det kan vara 
nedbrytningsprodukter som syns i resultatet i denna studie.  
 
 
Aspartam 
 
Aspartam är det enda av dessa ämnen som bryts ner under normal användning, och det 
är även godkänt och säkert att inta nedbrytningsprodukterna av aspartam, vilka är 
asparginsyra och fenylalnin (1). Det bryts ner till stor del i reningsverk, vilket gör att det 
inte kommer ut så mycket i naturen (9). 
 
Steviosid 
 
Det finns inte tillräckligt med studier utförda på steviosid för att utvärdera eventuella 
miljörisker och det råder okunskap om vad steviosid har för nedbrytningsprodukter 
som också är viktigt att säkerhetsställa för att utvärdera steviosid (8). 
 

Sukralos 
 
Studier har visat att det är svårt att undvika utsläpp till miljön av sukralos. Sukraloset  
renas inte effektivt bort från reningsverken och reagerar inte heller på mikrobiell 
nedbrytning och det beror på att den innehåller kloratomer vilket gör den till en stabil 
förening (6). Studier har visat att sukralos har lägre nedbrytning vid lågt pH (14).  
Sukralos behöver andra mätmetoder för at kunna analyseras, exempelvis LC/MS. 
 

Debatter kring sötningsmedel 
Jag vet att det finns många olika aspekter och åsikter kring om sötningsmedel är bra 
eller dåligt, jag har inte lagt fokus på de aktuella debatterna kring detta. Det fokusen 
ligger på är just vad forskningen har fått fram och lagt tillit till dessa samt vad som är 
godkänt att använda inom EU och Sverige. Det finns som sagt flera olika åsikter men 
jag tänker ta upp lite från en krönika som jag tycker har bra argument.  
 
Ett vanligt påstående om sötningsmedel är att det triggar sockersuget på samma vis 
som vanligt socker, vilket resulterar i ökad konsumtion av annat, vilket leder till 
viktuppgång även om exempelvis drycken med sötningsmedel inte innehåller någon 
energi. Påståendet skulle kunna vara sant, men det finns ingen forskning som styrker 
det. 
 

Slutsats 

Med tanke på att de resultat som laborationen gav går det inte säga något om 

nedbrytningen under UV-ljus. Men efter de studier som undersökts i samband med 
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laborationen går det säga att det är oklart om hur de olika sötningsmedlen bryts ner och 

vad deras nedbrytningsprodukter är, och det är därför går det inte att säga att 

sötningsmedel inte är farliga för miljön. Fler studier krävs och med olika utföranden 

innan det går att veta säkert.   
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