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Sammanfattning 
Försäljare av detoxpreparat hävdar att kroppens reningsmekanismer i vårt moderna 
samhälle inte längre räcker till och behöver hjälp på vägen, företrädesvis i form av 
påstått utrensande örtblandningar. Vissa förespråkar även tarmsköljningar och 
joniserande fotbad. Syftet med den här studien är att kartlägga floran av detoxprodukter 
i form av kosttillskott: vilka typer det finns, vilka ingredienser som ingår och vilka 
påståenden som görs. Påståendena har klassificerats efter testbarhet och trovärdigheten 
har bedömts genom sökningar i PubMed och Web of Science. Några av de testbara 
påståendena verkar helt sakna evidens, något påstående lutar sig mot studier behäftade 
med problematiska brister medan vissa påståenden förtjänar vidare studier, då de bygger 
på studier med preliminärt lovande resultat. Det går inte att utesluta en framtid för 
evidensbaserade detoxdieter, lika lite som det går att säga att detoxdieter av idag håller 
vad de lovar. Det krävs fler kliniska, placebokontrollerade studier och en tydligare 
skiljelinje mellan det som är ren bluff och det som är seriös forskning. Konsumenter bör 
vara medvetna om bristen på evidens och riskerna som finns, exempelvis i form av 
kontaminerade produkter och risk för interaktioner med läkemedel. 
 
Abstract 
Sellers of detox preparations argue that in our modern society, the body's purification 
mechanisms are no longer sufficient and need a little help, preferably in the form of 
alleged cleansing herbal formulas. Some also advocate colonic irrigation and ionizing 
foot baths. The purpose of this study is to survey the flora of detox products in the form 
of nutritional supplements: what types there are, what ingredients are included and 
which claims are made. The claims have been classified for testability and reliability 
was assessed through searches in PubMed and Web of Science. Some of the testable 
assertions seem to completely lack evidence, other claims lean on studies that suffer 
from problematic deficiencies, while some claims deserve further study since they find 
support from studies with promising preliminary results. You cannot rule out a future 
for evidence-based detox diets, no more than you can to say that detox diets today keep 
their promises.  More clinical, placebo-controlled studies are required and a clearer 
dividing line between what is pure bluff and what is serious research. Consumers should 
be aware of the lack of evidence and the risks that exist, for example in the form of 
contaminated products and the potential risk of interactions with medicines. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Varför studera detox? 
”Att göra en detox”, vad säger det dig? Antagligen helt olika saker beroende på vem du 
är. För en del säger det inget alls, men för flertalet har den diffusa meningen någon form 
av betydelse. När Greenpeace uppmanar modeindustrin till en detox i sin senaste 
kampanj, är det högst reella miljöföroreningar de tänker på. För många associeras detox 
i första hand med avgiftning från alkohol- och drogmissbruk. Numera pratas det även 
om ”virtuell detox” (för internetberoende), ”social detox” och i senaste sökningen 
hittade jag The PowerPoint Detox: Reinvent your slides and add power to your 
presentation. Begreppet detox är halt och vill inte låta sig definieras så lätt. Varför 
behöver det undersökas närmare? Detoxdieter är ett snabbt växande fenomen. Baserat 
på påståenden om att de flesta av oss går runt med alltför höga nivåer av ospecificerade 
gifter och slaggprodukter vilka kroppen inte själv mäktar med att rensa ut, säljs otaliga 
produkter, artiklar och föreläsningar på temat detox. Produkterna räknas som 
kosttillskott och tillhör därför den mycket heterogena gruppen egenvård. Enligt 
branschorganisationen Svensk Egenvård har egenvårdsbranchen, vilken detox är en liten 
del av, under de senaste fem åren ökat med 27 % och har alltjämnt en stadig tillväxttakt. 
Svensk Egenvård uppger att de “organiserar 75 procent av leverantörerna av natur- 
och växtbaserade läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, sportnutrition, 
viktminskningsprodukter och andra livsmedel för särskilda ändamål på den svenska 
marknaden” [1]. Branchens medlemmar (70 företag 1 januari 2014) omsätter 
sammanlagt över tre miljarder kronor [1]. Enligt Svensk Egenvård talar statistiken för 
att hälsotrenden i Sverige är en drivande faktor bakom ökningen som ses, vilket delvis 
medfört ett ändrat konsumtionsmönster. Statistiken visar även på att svenska 
konsumenter väljer att handla sina kosttillskott av välkända och trygga företag. Även 
om marknaden vuxit i Sverige, är den liten i jämförelse med Norge och Finland. En 
norsk genomsnittskonsument spenderar dubbelt så mycket på egenvård som en svensk. 
Ur statistisken kan även avläsas att 2014 var ett bra år för hela den europeiska 
egenvårdsmarknaden och prognosen ser fortsatt god ut, enligt analytiker från 
Euromonitor International, vilka samlat in och presenterat statistiken i samarbete med 
Svensk Egenvård [1].  
 
 
Ett företrädesvis enigt forskarsamhälle påtalar med jämna mellanrum att det inte finns 
några som helst bevis för att detoxprodukterna skulle ha någon effekt överhuvudtaget; 
de få studier som finns lider av allvarliga metodologiska fel, vilket de översiktsstudier 
som finns på ämnet slagit fast [2, 3] och det har också framförts kritik både i 
vetenskapliga artiklar och nyhetsinslag om att detox vilar på vetenskapligt dubiös grund 
[4]. Vad som däremot inte skrivits mycket om, är själva hälsopåståendena med vilka 
produkterna saluförs. Vad är det egentligen som påstås, om man skall skilja den 
naturopatiska läran (vilken ligger till grund för teorier kring detox [5]) från 
kommersiella produkter? Min ingångsvinkel blir därmed att gå igenom tillverkares och 
försäljares påståenden beträffande detoxprodukter, försöka reda ut vad som är bevisat 
sant (frukt och grönt har flera positiva hälsoeffekter, kostfiber likaså), vad som är 
bevisat falskt (våra tarmväggar förorenas av plackrester som vi behöver hjälp med att 
rensa ut) och vad som eventuellt skulle kunna fungera i teorin (finns det födoämnen 
som skulle kunna ha detoxifierande egenskaper, i sådana fall vilka, vilka skulle 
verkningsmekanismerna kunna vara och hur stark/svag evidens finns). Uppgiften visade 
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sig vara omfattande och av tidsskäl fick det bli ett urval snarare än en total 
sammanställning. 
 
 
1.2 Begreppsdefinitioner 
Hur definieras något som har olika meningar för de flesta inblandade? En grupp unga 
forskare i London samlade för några år sedan ihop ett antal vanliga produkter med 
detoxpåståenden, ringde tillverkarna och frågade vad de menade med detoxifierande 
egenskaper/detox. Det visade sig att det inte rådde någon som helst samstämmighet 
mellan företagens definitioner av detox [6]. De allra flesta erkände till slut att de 
gällande vissa produkter helt enkelt bytt ut mer mundana ord som ”cleaning” och 
”brushing” mot ”detox” och att det över lag inte fanns någon evidensbaserad grund för 
påståenden om produktens detoxifierande egenskaper [6]. Vid sökning på ”detox” i 
Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) och Nationalencyklopedin (NE) blir resultatet 0 
träffar. Däremot finns ordet avgiftning med, vilket i NE har flera innebörder [7].  
”avgiftning, inom fysiologi avlägsnande av gift ur organismen. Avgiftning sker i två 
steg: biokemisk omvandling (som ökar ämnets vattenlöslighet) och avlägsnandet ur 
kroppen via exkretion. Hos människan kan båda stegen ske i njurar eller lever, och 
exkretionen sker via urin eller galla.” 
”avgiftning, behandling som går ut på att beroendesjuka personer frivilligt eller med 
tvång avstår från att inta det missbrukade preparatet.” 
”avgiftning, remediering, miljöterm avseende avgiftning av den yttre miljön. Ofta sker 
sådan avgiftning med hjälp av organismer (bioremediering), främst mikroorganismer. 
På senare år har intresset ökat för avgiftning med hjälp av växter (fytoremediering). 
Viktiga kemiska processer vid remediering är hydrolys, hydroxylering och 
dehalogenering.”[7] 
 
Definitionerna ovan ger en inblick i svårigheten när det kommer till litteratursökning. 
Sökning på ordet ”detox” gör att många artiklar rörande studier av detoxifierande 
egenskaper i födoämnen försvinner. Vid sökning på ”detoxification”, blir resultatet 
alltför spretigt (över 28 000 träffar på PubMed, varav ett flertal irrelevanta). Följande 
definitioner används i The Gale Encyklopedia of Diets: 

”Detoxification is one of the more widely used treatments and concepts in 
alternative medicine. It is based on the principle that illnesses can be caused by the 
accumulation of toxic substances (toxins) in the body. Eliminating existing toxins and 
avoiding new toxins are essential parts of the healing process. Detoxification utilizes a 
variety of tests and techniques.” [5] 
 

”Detoxification diets, or detox diets for short, are a group of short-term diets 
intended to release accumulated toxins and waste products from the body. They are 
based on a theory of digestion and elimination usually associated with naturopathy, an 
alternative medical system that emphasizes the role of nutrition in restoring or 
improving the body’s own self-healing properties. In general, detox diets emphasize the 
following: Minimal intake of chemicals on or in food by choosing organic or non-
processed foods; Increased intake of fruits, vegetables, and other foods thought to aid 
the process of detoxification; Increased intake of foods and fluids that speed up the 
processes of urination and defecation.”[5] 
 
Ytterligare en definition att fastställa: vad menas med ett toxin? För att det skall vara 
meningsfullt att diskutera avgiftning, behövs ett gift. I strikt mening är ett toxin ”ett 
giftigt ämne som bildas av bakterie, alg, svamp, växt eller djur”[7]. Ett syntetiskt toxin 
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är därmed per definition en oxymoron, det motsäger sig självt. I den här uppsatsen 
kommer toxin att användas i bredare mening och användas synonymt med giftigt ämne 
av praktiska skäl. I konventionell medicin syftar detox på avvänjning från droger och 
alkohol. Här kommer ännu en skiljelinje mellan etablerad vetenskap och detoxindustrin, 
då den senare över lag hävdar att det går att skilja på ”bra” och ”dåliga” kemikalier, när 
det egentligen handlar om en dosfråga för lejonparten av alla kända substanser [8]. Vad 
som är ett toxin avgörs dessutom inte bara genom engångsdos, utan även tidsfaktorn är 
av betydelse: långvarig lågdosexponering kan ha oväntade negativa effekter, som 
dessutom är svåra att förutse då det är svårare och dyrare att utföra den typen av tester i 
labbmiljö [9]. Ofarliga ämnen kan resultera i toxiska metaboliter vid nedbrytning i 
kroppen, ämnen som är ofarliga vart och ett för sig kan bilda toxiska föreningar.  
 
Flera av artiklarna (vars författare utan vidare åthävor erkänner den nuvarande bristen 
på evidens, men tror på en evidensbaserad detox i framtiden) riktar helt in sig på 
miljögifter, föroreningar och/eller tungmetaller [10, 11]. Här är de förmodat toxiska 
ämnena namngivna och det förekommer även en diskussion kring i vilken dos negativa 
effekter kan uppkomma; när blir ett ämne toxiskt? Det här är ett spår som bör särskiljas 
från det icke-akademiska där toxiner har en mycket luddigare mening. Icke namngivna 
miljöföroreningar, avgaser, ”syntetiska kemikalier”, icke namngivna tungmetaller, 
”processad mat”, ”mikromat”, socker, vitt mjöl – listan kan göras båda lång och 
varierande på vad som där kan ses som ett toxin. Det förekommer i sammanhanget en 
del påhittade termer samt förlegade teorier om hur kroppen fungerar, fysiologiska 
falsarier. Kommersiella detoxdieter specificerar sällan vilka gifter som avses drivas ut 
eller på vilket sätt detta skall ske, vilket gör det svårt att testa sanningshalten i dessa 
påståenden.  
 
1.3 Syfte och frågeställning 
Att klassificera och vetenskapligt granska grunden för hälsopåståenden som används för 
att saluföra detoxprodukter. Bisyfte: Att problematisera attityder till och användning av 
detoxprodukter.  
 
 
2 Bakgrund och tidigare forskning 
 
2.1 Jakten på evidens 
Så vitt jag vet och baserat på de vetenskapliga rön som stått till förfogande, finns enbart 
två översiktsartiklar på temat detox [2, 3]. Ingen av dem är en översiktsartikel över 
detoxdieter i klassisk mening och båda åberopar avsaknad av relevanta originalartiklar 
av tillräckligt god kvalitet (det finns med andra ord inget att sammanställa och 
analysera). Båda artiklarna fastslår att det visserligen finns en handfull kliniska studier 
[12-17] som hävdar att specifika kommersiella detoxdieter förbättrar leverns 
detoxifierande förmåga och/eller eliminerar långlivade organiska föroreningar, så 
kallade Persisent Organic Pollutants (POPs) från kroppen, men att dessa studier är 
behäftade med allvarliga metodologiska brister såsom avsaknad av kontrollgrupp, 
enbart självrapportering, för litet urval med mera. Författarna till den senaste 
översiktsartikeln [2] valde då istället att undersöka huruvida det finns ett reellt behov av 
detoxprodukter, om det finns födoämnen med detoxifierande egenskaper, om de är 
effektiva och om det finns några risker förknippade med dem.  
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2.1.1 Födoämnen med påverkan på eliminering eller ackumulering av 
tungmetaller och/eller miljögifter 
Det blir allt mindre kontroversiellt att hävda att det finns födoämnen vars aktiva 
beståndsdelar genom olika mekanismer kan påverka eliminering och/eller ackumulering 
av specifika tungmetaller och/eller miljögifter, exempelvis genom att berörda ämnen 
innehåller beståndsdelar med naturligt kelerande egenskaper (vilket i sig föreslår att de 
skulle kunna vara användbara för eliminering av metaller), eller ökar alternativt minskar 
uttrycket av olika CYP-isoenzymer. (Cytokrom P450-enzymer utgör en stor familj av 
proteiner med liknande egenskaper, varje enzym i familjen benämns med ”CYP-” följt 
av en särskiljande siffer- och bokstavskombination. CYP-isoenzymer är involverade i 
metabolismen och eliminationen av läkemedel och andra för kroppen främmande 
kemikalier, även kroppsegna substanser [8]). De olika elimineringsvägarna beskrivs mer 
ingående i nästa stycke. Däremot gäller för flertalet studier att de är utförda på djur, 
vilka dessutom exponerats för extremt höga nivåer av till exempel kvicksilver eller 
kadmium innan detoxdelen av studien påbörjats. Detta försvårar generalisering av 
resultaten till att gälla människor. Snarare kan dessa studier ligga till grund för vilka 
ämnen som skulle vara intressanta att studera vidare. Några exempel: En äldre studie 
kom fram till att äppelsyra, citronsyra och bärnstenssyra resulterade i signifikant ökning 
av utsöndringen av aluminium hos möss. Värt att notera är dock att mössen i studien 
exponerades för 25 gånger den övre (av WHO fastslagna) gränsen för tolerabelt 
veckointag av aluminium, vilket gör det svårt att dra slutsatser om hur praktiskt 
användbara resultaten är [18]. Koriander har visat sig minska ackumulationen av 
kadmium i levern hos regnbågsöring med 20-30% [19] samt minska nivåerna av bly 
snabbare i skelettet hos blyförgiftade möss, jämfört med kontrollgrupp [20]. 
Verkningsmekanismen är oklar gällande koriander, men det har föreslagits att den 
noterat ökade hastigheten av tungmetalleliminering grundar sig i kelerande 
komponenter i koriandern, som citronsyra och fytinsyra [19, 20]. Tillskott av selen har 
visat sig minska de toxiska effekterna av kvicksilver i fågel och fisk [21] och här finns 
även humanstudier. I en studie påvisades att tillskott av selen under tre månader ökade 
utsöndringen av kvicksilver i urinen markant hos en grupp vilka varit utsatta för 
långtidsexponering av kvicksilver [22]. Även Seppanen et al [23] kom fram till att 
tillskott av selen minskade nivåerna av kvicksilver i kroppen, mätt i hårstrån hos friska 
försökspersoner. Inte heller verkningsmekanismen bakom kvicksilverdetoxifiering via 
selen är klarlagd. Selen har visserligen hög affinitet för kvicksilver och bildar lätt HgSe-
komplex, men inga sådana komplex hittades i urinproven från studien av Li et al [22], 
vilket antyder att andra faktorer är involverade i detoxifieringen.  
 
En mängd studier har utförts på den encelliga gröna algen Chlorella, vilken till exempel 
visat sig öka utsöndring av bly och kvicksilver hos möss [24-26]. Arter av Chlorella 
innehåller metallbindande proteiner, sk metallothioneiner, vilka anses ligga bakom 
algens metalldetoxifierande effekt [27, 28]. Chlorella har dessutom visat lovande 
resultat vad det gäller eliminering (samt även påverkan på ackumulering) av långlivade 
organiska miljöföroreningar [29-31]. Mer om Chlorella i senare kapitel. Mer blir det 
även om modifierat citruspektin, vars kelerande egenskaper undersökts med avseende 
på ökad eliminering av bly [32-34]. Ännu en undersökt alg är nori, mycket populär i 
japanska köket och med egenskaper eventuellt liknande Chlorellas [35]. Till sist bör 
olestra nämnas, ett icke-absorberbart fettsubstitut som används i snacks, exempelvis 
fettfria Pringles. I en studie från 2005 [36] visades på en dramatisk ökning av utsöndrat 
hexaklorobensen (HCB) i faeces hos olestra-matade möss, samtidigt som ansamligen av 
HCB i hjärnan minskade med hälften. En senare humanstudie, dubbelblindad och 
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placebokontrollerad, bekräftade att olestra var ett både säkert och effektivt sätt för 
ökning av elimineringen av PCB [37]. 
 
2.2 Elimineringsvägar 
Människan har ett avancerat system för eliminering av oönskade substanser, i vilket 
levern, njurarna, mag- och tarmkanalen, huden och lungorna alla har en roll. Kroppen 
använder olika vägar för eliminering beroende på vilken typ av substans som skall 
avyttras. Det kan röra sig om konvertering till en mindre toxisk form, till exempel 
metylering av arsenik, men även metabolisering alternativt konjugering till en 
vattenlöslig form för utsöndring via njurarna, eller konjugering med glutation (GSH) för 
gastrointestinal eliminering, eller intracellulär metallotionein (MT)-bindning av 
tungmetaller (MT innehåller cystein som bland annat kan kelera fritt kadmium) [2, 8]. 
De mekanismer som ligger bakom olika födoämnens effekt på utsöndring alternativt 
upptag/ackumulering kan vara att upptaget av ett specifikt ämne reduceras, att 
utsöndring underlättas genom tex induktion av leverenzymer, att enterohepatiska 
cirkulationen för vissa resistenta ämnen/metaboliter påverkas, minskat återupptag av 
den oönskade substansen eller att toxiciteten minskas genom skyddsmekanismer som ett 
ökat förråd av antioxidanter, såsom exempelvis glutation [10]. 
 
2.2.1 Levermetabolism 
Principen för eliminering av oönskade ämnen via levern är att fettlösliga substanser 
omvandlas till vattenlösliga metaboliter, vilka då kan utsöndras via njurarna (urin) 
och/eller galla. Levermetabolismen delas in i två huvudtyper av reaktioner, två steg om 
man så vill. Fas 1-reaktionerna gör substanser mer reaktiva; dessa medieras ofta av 
cytokrom P450 (CYP)-isoenzymer. Tänvärt vid önskad induktion av CYP-isoenzymer 
är att mycket reaktiva och potentiellt toxiska metaboliter kan genereras här. Ju 
kraftigare induktion desto bättre, är alltså inte alltid fallet med levermetabolism. Fas II-
reaktioner är vanligtvis konjugeringsreaktioner, där en stor vattenlöslig molekyl, tex 
glutation, kopplas på substansen/dess metaboliter från fas I-reaktionen. Det här är ett 
komplext område, då det finns ett stort antal olika CYP-isoenzymer i levern med 
åtskiljande egenskaper – de induceras och hämmas av varierande substanser samt utövar 
sin effekt på olika ämnen. Ett exempel på potentiellt skadlig induktion av CYP-
isoenzymer är alkoholkonsumtion i samband med intag av paracetamol. CYP2E1 
induceras av alkohol, vilket gör att paracetamol bryts ner i högre utsträckning via fas I-
reaktion i levern. En större andel reaktiva metaboliter bildas vilket medför risk för 
leverskador då fas II-reaktionerna (som egentligen brukar konjugera större delen av 
paracetamolen till ogiftiga metaboliter direkt) inte hinner med. Ett annat exempel är 
intag av johannesört i samband med p-piller. Johannesört inducerar ökad aktivitet av 
CYP3A4, vilket kan inducera ökad metabolism av hormonkomponenter i p-piller och de 
skyddar inte längre lika bra. Grapefruktjuice är en känd hämmare av CYP3A4 istället, 
vilket omvänt kan leda till ökad effekt av läkemedel som tas samtidigt, med ökad risk 
för biverkningar som följd [8]. 
 
 
2.3 Behövs detox? 
Många läkare och forskare redovisar uppfattningen att kroppen hanterar eliminering av 
toxiner effektivt nog på egen hand [3, 6, 38, 39], och de nivåer vi inte lyckas eliminera 
är inte höga nog för att utgöra en reell hälsorisk. Andra hävdar att vi börjar komma till 
en gräns där nivån av bland annat långlivade miljöföroreningar överstiger vår egen 
förmåga att göra oss av med dem på ett önskvärt sätt, då ett flertal toxiner ackumuleras i 
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fettvävnader och då tenderar att ha en mycket långsam eliminering [9-11]. Global 
industrialism medför att vi exponeras för en mängd kemikalier, nya som gamla. Det är 
numera välkänt att vissa syntetiska kemikalier, som långlivade organiska 
miljöföroreningar (POPs) eller PCB ackumuleras i kroppen och att höga doser kan vara 
toxiska. Däremot råder inte full konsensus om de doser av potentiellt skadliga 
kemikalier som vi utsätts för utgör en reell hälsofara. En diskussion gäller 
långtidsexponering av doser som inte visats ge upphov till akuttoxiska effekter, det vill 
säga subtoxiska doser. Är det till exempel möjligt att den ökade frekvensen av vissa 
cancerformer som har sitt ursprung i fettvävnad har med subtoxiska nivåer av 
långlivade organiska miljöföroreningar att göra? [9] Är de mätinstrument som existerar 
idag tillräckliga för att mäta toxisk belastning, eller för att konstruera tillförlitiliga dos-
responskurvor gällande de lägre nivåerna, där eventuella symtom inte är lika tydliga? 
Sambanden mellan toxisk belastning, kliniska symtom och sjukdom är inte heller 
självklara. Mer forskning efterfrågas och om just det verkar de flesta vara överens. 
Därmed går det inte tvärsäkert att besvara frågan: skulle vi må bättre av att eliminera de 
låga doserna vi intar?  
 
WHO slutförde 2012 en omfattande studie över forskningsläget för hormonstörande 
kemikalier, vilka de är och vilka risker de är förknippade med. Flera 
förbättringsområden för framtiden identifierades, och vikten av mer forskning och från 
delvis nya perspektiv påtalades, till exempel den så kallade cocktaileffekten: att 
summan av flera olika ämnen kan bli något helt annat än ämnena var för sig [40]. Flera 
andra forskare poängerar samma sak [10, 11], att det är mycket som ännu inte är 
undersökt, eller för dåligt undersökt. En teori gör gällande att den ökade förekomsten av 
autoimmuna, kroniska och neurodegenerativa sjukdomar som vi ser världen över har en 
koppling till bioackumulering av ämnen (miljöföroreningar framför allt) som med tid 
och dos blir toxiska för oss och att det är hög tid att forska mer på vad som går att göras 
för att motverka ackumuleringen [10]. Klarlagt är inte heller långtidseffekter av alla 
kemikalier som idag är i bruk. Exempelvis är ftalater och bisfenol A högaktuella i 
debatter, även om bisfenol inte anses utgöra någon signifikant hälsorisk vid dagens 
exponeringsnivåer [2]. Aluminium samt tungmetaller som kvicksilver, bly, kadmium 
och arsenik utgör olika stora problem i olika delar av världen. Som exempel nämns att 
arsenik skulle kunna utgöra en hälsofara där det är höga nivåer i grundvattnet, t ex i 
Bangladesh, men att det i lägre halter inte anses hälsofarligt [2]. De flesta av oss har 
mätbara nivåer av kvicksilver i kroppen, däremot är generellt sett inte nivåerna höga 
nog för att orsaka skada [2]. Detsamma gäller för kadmium och aluminium, FAO/WHO 
anser även där att de mängder vi får i oss via mat, luft och vatten inte är tillräckligt höga 
för att kunna utgöra en reell hälsorisk. Sammantaget finns det till dags dato inget starkt 
stöd i forskningen för att människor generellt skulle vinna stora hälsofördelar av 
metalldetoxifiering [2]. 
 
 
2.4 Finns det några risker? 
Riskerna beror på typ av detoxdiet och typ av detoxpreparat. Extrem fasta har i sig 
konskevenser i form av exempelvis energibrist, näringsbrist, proteinbrist, 
elektrolytobalans och acidos. Klein och Kiat [2] nämner också riskerna med att 
överdosera tillskott, laxativ, diuretika och även vatten. Det kan även bli fel när olika 
preparat kombineras i egenvårdssyfte; i ett fall drabbades en ung man av serotonergt 
syndrom efter samtida intag av tryptofan och johannesört i ett mindre lyckat försök till 
avgiftning [41]. Det finns även risker med att produkten inte innehåller vad som utlovas. 
En spansk medelålders man dog efter intag av något han trodde var epsomsalt, i ett 
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försök att rena levern. Det visade sig att tillverkaren istället för magnesiumsulfat-
heptahydrat använt sig av hydratiserad mangansulfat [2]. Kelering är en metod som 
förekommer, noggrant övervakad, i konventionell medicin vid fall av konstaterad 
tungmetallförgiftning. Dock är den mycket omstridd i alternativa sammanhang där 
kelering även anses kunna bota autism och hjärt-kärlsjukdomar. Det finns inga evidens 
för detta och vad värre är, kelering har orsakat ett flertal dödsfall i form av hjärtstopp 
orsakat av hypokalcemi efter kelering med etylendiamintetraättiksyra (EDTA) [42-44]. 
Ett annat område som bör tas på allvar är riskerna med interaktioner mellan örter och 
läkemedel, se punkt 2.2.1 Levermetabolism. Ulbricht et al [45] bidrar med en 
sammanställning över kända interaktioner och konkluderar att det är ett område som bör 
hållas uppdaterat då det blir allt mer populärt med naturmedicin/örttillskott. En risk som 
kanske tenderar att glömmas bort är underlåtenhet att agera på symtom som härrör från 
underliggande sjukdom. Placebo är väldokumenterat effektivt [46], vilket i teorin skulle 
kunna medföra att preparat utan annan effekt än placebo maskerar kroppens 
varningssignaler på att något är fel. Detsamma kan givetvis sägas om Alvedon eller 
stresshanteringstekniker, så av utrymmesskäl lämnas den diskussionen därhän.  
 
2.5 Lagstiftning 
Den så kallade redlighetsprincipen har länge varit en grundläggande del i svensk 
livsmedelslagstiftning. Från och med december 2014 ersattes Livsmedelsverkets 
föreskrifter LIVSFS 2004:27 (tidigare hemvist för redlighetsprincipen) av EU:s 
förordning nr 1169/2011 [47], där kravet om redlighet återfinns i artikel 7 – Rättvisande 
information [48]. Med redlighet menas att en vara som säljs motsvarar det som anges i 
märkningen både när det gäller innehåll och eventuella påståenden. Ansvaret för att 
märkningen är korrekt vilar i första hand på tillverkaren eller importören av livsmedlet, 
men även försäljaren har ett ansvar [49]. 2012 infördes i Sverige hårdare regler rörande 
vad tillverkare och återförsäljare får säga om en produkt. Hälsopåståenden måste 
numera ha vetenskapligt stöd. EFSA, den europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, tillåter således inte längre att kosttillskott marknadsförs med 
påståenden om att de skall avgifta kroppen [50, 51]. Den nya EU-förordningen (nr 
1924/2006 om närings-och hälsopåståenden för livsmedel) började gälla i maj 2012 och 
därefter hade företagen sex månader på sig att ändra innehåll i marknadsföring och text 
på förpackningar. På EU-kommissionens webbsida finns ett register över godkända 
respektive icke-godkända hälsopåstenden [52]. Flera företag befinner sig enligt 
nuvarande regelverk i en juridisk gråzon, välvilligt formulerat. Exempel på juridiskt 
tveksamma formuleringar:  

Apotea: ”Det ekologiska björkextraktet hjälper kroppen att på ett naturligt sätt 
lättare utsöndra slaggämnen. Man känner sig piggare och fräschare [53]” 
Renée Voltaire Shop: ”Chlorella är virus- och bakteriehämmande som både 
binder och rensar ut gifter ur kroppen. Chlorella används därför ofta vid 
avgiftning eftersom den innehåller klorofyll som renar blodet, antioxidanter och 
ett brett spektrum av vitaminer och mineraler som stödjer avgiftningsprocessen 
[54]” 
Raw Food Shop: “Nässlan rengör bindväven (kroppens soptipp) och ökar på så 
vis rörligheten. Kan reducera högt mensflöde samt värk och stimulera hela mag-
tarmkanalen till en stabilare och jämnare funktion [55]” 
 

Andra hittar kryphål genom att inte koppla påståenden direkt till produkt, utan har ett 
informationsavsnitt med likartade hälsopåståenden på en egen sida, exempelvis Holistic 
[56]. Holistic utmärker sig annars positivt bland undersökta företag genom att vara 
juridiskt pålästa och konsekvent följa rådande lagstiftning gällande hälsopåståenden 
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direkt kopplade till produkt. De var även de enda tillverkarna som per e-post svarade 
utförligt på vilka forskningsresultat de lutade sig emot när det gällde produktinnehåll. 
 
Svensk Egenvård [1] organiserar 75 % av leverantörererna av växtbaserade läkemedel, 
kosttillskott och hälsolivsmedel. Branschorganisationen har i syfte att stärka 
konsumentskyddet och motverka oegentligheter tagit fram tydliga riktlinjer 
medlemsföretag förbinder sig att följa, baserade på rådande lagstiftning. Berörda lagar 
är främst livsmedelslagen, läkemedelslagen och marknadsföringslagen. Företag som 
inte följer dessa lagar, direktiv och förordningar riskerar att bli bötfällda, vid allvarligare 
överträdelser även anmälda till myndigheter eller domstol. Svensk Egenvård har en 
etisk referensgrupp vilken tar ställning till eventuella överträdelser och föreslår åtgärder; 
hit kan enskilda personer vända sig för att anmäla vilseledande marknadsföring eller 
hälsopåståenden som verkar sakna grund [57]. Utöver hälsopåståenden, är det även 
viktigt för tillverkare och försäljare hålla reda på att ingredienser som används i 
kosttillskott inte får ha medicinsk verkan, då de enligt läkemedelslagen (1992:859) 
klassificeras som läkemedel och inte kosttillskott, vilket har påverkan på både 
distribution, tillverkning och försäljning [58]. 
 
I Svensk Egenvårds juridiska checklista finns tydliga riktlinjer för vad som får påstås 
respektive inte påstås. Bland annat gäller att ospecifika påståenden, som ”stärkande”, 
”vitaliserande”, ”ger energi”, ”välgörande”, ”hälsosam” eller ”bra för”, måste följas av 
ett bestämt påstående, förenligt med EU-förordningen om närings- och hälsopåståenden 
(EG 1924:2006) för att vara tillåtna [57]. Hälsopåståenden är inte heller tillåtna om det 
inte samtidigt uppges vilken mängd och vilket konsumtionsmönster som krävs för att 
den påstådda effekten skall uppnås. Inte heller får påståendet på något vis antyda att en 
god kosthållning inte skulle vara tillräcklig för att få i sig tillräckligt med näringsämnen 
[57]. 
 
Under 2008 skickade europeiska livsmedelsföretag, inklusive kosttillskottsföretag, in 
förslag till hälsopåståenden. EFSA (den europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet) granskade sedan det vetenskapliga underlaget för de inskickade 
påståendena. Under 2012 och 2013 publicerades tre EU-förordningar med sammanlagt 
229 godkända hälsopåståenden, som bedömdes ha tillräckligt stöd för att få användas 
[59]. Samtidigt hamnade cirka 1700 hälsopåståenden på listan över icke godkända 
påståenden och får inte längre användas i påskrifter på förpackningar eller vid 
marknadsföring av livsmedel/kosttillskott [60]. De flesta godkända hälsopåståendena 
gäller vitaminer, mineraler, fettsyror, protein och specifika fiber, hittills endast ett fåtal 
livsmedel. Inga av de godkända påståendena gäller växter eller växtextrakt. 2014 hade 
större delen av de 1548 förslagen gällande växter/växtextrakt ännu inte granskats, de 
som granskats underkändes och återfinns i EU-kommissions register för ”icke-godkända 
påståenden” [52, 59]. De hälsopåståenden som ännu inte är utvärderade får under 
väntetiden användas vid marknadsföring av livsmedel/kosttillskott på företagarens eget 
ansvar. Däremot gäller gängse regelverk, det vill säga de allmänna krav i förordningen 
om närings- och hälsopåståenden (EG 1924:2006) måste beaktas, vilket inkluderar krav 
på vetenskapligt stöd [60]. 
 
Konsumentverket är tillsynsmyndighet för all form av marknadsföring, men gällande 
det här området finns en överrenskommelse mellan Konsumentverket och 
Livsmedelsverket. Enligt den ansvarar Livsmedelsverket och landets kommuner för 
tillsynen av information och marknadsföring som finns i butiker (både fysiska och 
nätbutiker) eller på livsmedelsförpackningar. Anmälningar av felaktig/vilseledande 
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märkning och/eller felaktig/vilseledande information i butik görs alltså till kommunen 
(oftast till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller liknande), medan reklam för 
livsmedel eller kosttillskott som tros bryta mot lagstiftning anmäls till Konsumentverket 
[61]. 
 
 
3 Metod 
Vald frågeställning resulterade i en metodologiskt eklektisk uppsats med inslag av både 
fältstudie och litteraturstudie. Fältstudien omfattar kartläggning av produkter, 
produktinnehåll och påståenden, samt kontakter med försäljare och tillverkare med 
flera. Själva analysen av påståenden fick däremot formen av en mer klassisk 
litteraturstudie, med sökande efter relevanta originalartiklar och värdering av dessa 
relativt utvalda påstådda hälsosamband. 
 
3.1 Urval och utförande 
För att få en allmän överblick och förståelse för vilken bild av detox som florerar i 
samhället inleddes arbetet med en sökning på ’detox’ via sökmotorn google. Antal 
träffar: 71 300 0001. Det är emellertid oklart hur stor del av träffarna som avhandlar 
rehabilitering/detoxifiering från ett alkohol- eller drogmissbruk. Ett flertal hemsidor, 
bloggar och webbforum besöktes sedan i syfte att identifiera grundläggande drag och 
mönster, populära åsikter och populära produkter samt olika strömningar, graden av 
samstämmighet i påståenden med mera. Nästa steg blev snett uppåt; finns det en 
samhällelig debatt om detox, vilka deltar i sådana fall i den och vad sägs? Via sökning 
på ”detox” och ”kritik detox”, samt genom att följa länkar vidare, identifierades en 
handfull läkare och/eller forskare 2 som uttalat sig om detox i media under senaste åren. 
De kontaktades via mail med en förfrågan om tips till vidare fördjupning inom området 
detox. Samtliga svarade och delade frikostigt med sig av uppmuntran, tankar och tips. 
 
Parallellt med detta genomfördes artikelsökning via söktermen ”detox” i olika 
databaser. Inklusions- och exklusionkriterier för sökningen blev något olika beroende på 
sökfunktionens utformning i de olika databaserna.  

PubMed: 160 träffar. Sökningen begränsades till: Species: Humans, Languages: 
English. Vid ytterligare insnävad sökning, till Article types: Controlled Clinical 
Trial, samt manuell exkludering av artiklar rörande onkologi och 
substansmissbruk erhölls inga träffar. 

 
Web of Science: 231 träffar. Sökningen begränsades till: Languages: English, 
Document Types: article eller review. Exkludering av sökområden: oncology samt 
substance abuse. Vid ytterligare insnävad sökning, på Clinical Trial erhölls inga 
relevanta träffar. 
 
Cochrane: 0 träffar 
 

Två relevanta översiktsartiklar hittades och deras respektive referenslistor studerades för 
att hitta eventuella originalartiklar på ämnet. Det visade sig att det inte fanns tillräckligt 
många. Valt fokus blev då en genomgång av detoxpreparat i form av kosttillskott; 
                                                
1 Datum: 2015-05- 19 
2 Tack till: Lotta Klinge Härberg (verksamhetschef dietistkliniken KI), Michael Sjöström (hälsoforskare 
och toxikolog KI), Mats Reimer (läkare och bloggare på Dagens Medicin), Amanda Duregård (journalist, 
reporter P4 Väst) och Anna Bäsén (medicinjournalist och krönikör Expressen). 
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fotbad, tvålar, hudkrämer, tarmsköljningar och dylikt exkluderades således. De största 
återförsäljarna av hälsokost på internet blev föremål för en systematisk genomgång, 
vilken gjordes genom sökning på termen ”detox” alternativt ingång via kategorin/fliken 
”detox”. Antal träffar noterades och sedan sorterades sökningen efter popularitet, så de 
populäraste produkterna hamnade överst där den funktionen var möjlig. Alla undersökta 
återförsäljare kontaktades per epost och tillfrågades om vilka preparat som sålde bäst, 
samt hur stor omsättningen var (Bilaga A). Därpå följde närmare granskning av 
produkterna, namn, pris, innehållsdeklaration och eventuella hälsopåståenden, vilka 
noterades i en tabell vilken fylldes på tills att endast varianter på närmast identiska 
produkter och påståenden tillkom. Efter återförsäljarna upprepades samma sak med de 
största tillverkarna. De allra flesta produkterna var då noterade varför denna 
kartläggning främst innebar komplettering och jämförelse av påståenden – hur mycket 
skiljer det sig åt vad olika återförsäljare och tillverkare säger om samma produkt? 
Tillverkarna kontaktades även per epost med frågor om vad som krävdes för att en 
produkt skulle klassificeras som ”detox” och vilka eventuella evidens de grundade sina 
eventuella påståenden på (Bilaga B). 
 
Klassificering av de till produkterna kopplade påståendena gjordes i två omgångar. 
Först delades påståenden in i fem större grupper:  

I: Påståenden om avgiftning eller bortskiljande av ”slaggprodukter” 
II: Påståenden om aptit- och viktkontroll 
III: Påståenden som rör intag av specifika näringsämnen 
IV: Påståenden som rör vätskebalans, pH och blodtryck/blodcirkulation 
V: Allmänna påståenden om hälsa och välmående.  

 
Därefter delades de in i ytterligare kategorier, baserade på trovärdighet och testbarhet. 

Klass 1: Okontroversiellt 
Klass 2: Vaga påståenden 
Klass 3: Uppenbart orimligt 
Klass 4: Testbara påståenden 
 

Påståenden som bedömts som testbara prövades via sökningar i databaserna PubMed 
och Web of Science. Ett födoämnes påstått detoxifierande egenskaper testades genom 
en sökning på födoämnets engelska samt latinska namn i kombination med 
detoxification (Foeniculum vulgare OR fennel AND detoxification). 
 
3.2 Etiska överväganden 
Vid mailkontakter med de företag vars produkter ingår i undersökningen har syfte och 
användningsområde tydliggjorts. Vidare etiska överväganden har inte ansetts vara 
nödvändiga, då det handlar om representanter från företag och inte privatpersoner. 
 
 
4 Resultat och analys 
4.1 Produkterna 
En första sökning gjordes i september 2014, vilken uppdaterades i mars 2015 (Tabell 1). 
Då hade det hunnit tillkomma ett flertal produkter hos de flesta aktörerna, men vissa 
produkter hade även försvunnit eller uppdaterats -  ett tecken på att marknaden gällande 
utbudet av detoxprodukter är mycket rörlig.  
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Tabell 1 

Antal sökträffar på ´detox´ hos återförsäljare 

Sökning	  på	  ’detox’	  2015-‐03-‐25	  
	  

	  

Bodystore.com	   	   	  	   81	  träffar	  
Svenskhalsokost.se	   48	  träffar	  
Apotea.se	   22	  träffar	  
Lifebutiken.se	   21	  träffar	  
Vitapost.se	   90	  träffar	  
Rawfoodshop.se	   90	  träffar	  

 
 
35 av de populäraste produkterna valdes ut för närmare granskning (Tabell 2). Dessa 
innehöll sammanlagt ca185 olika ingredienser (Tabell 3).  
 
4.2 Påståenden 
För ett flertal produkter gäller att påståenden hålls generellt beträffande produkten, men 
inte specifikt för aktiva ingedienser. Både av utrymmesskäl och testbarhet har generellt 
satta påståenden räknats som exklusionskriterium för testning, då utsökning av 
preparat/detoxdieter inte gav några träffar via artikelsök. Påståenden rörande specifika 
ingredienser har indelats i fem större grupper enligt nedan.  
 
4.2.1 Kategorisering Grupp I-V 

Grupp I: Påståenden gällande avgiftning eller bortskiljande av ”slaggprodukter”, det vill 
säga grunden för det klassiska detox-begreppet. Till den här gruppen hör, förutom 
påståenden om generellt avgiftande effekt, påståenden om påverkan på lever, njure eller 
tarmfunktion, det vill säga kroppens elimineringsvägar.  

Grupp II: Påståenden om aptit- och viktkontroll, till vilka även sådant som minskat 
sockersug eller påverkan på metabolismen räknas.  

Grupp III: Påståenden som rör intag av specifika näringsämnen, tex att något är rikt på 
vitaminer, mineraler eller antioxidanter, alternativt näringsrikt.  

Grupp IV: Påståenden om vätskebalans, pH och blodtryck/blodcirkulation.  

Grupp V: Kartläggningens motsvarighet till Övrigt, där allmänna påståenden om hälsa 
och välmående samlats, tillsammans med mer specifika (men som inte riktigt passar in i 
någon annan kategori) påståenden som virus- och bakteriehämmande eller vitaliserar 
könskörtlarna. 
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Tabell 2 

Utvalda produkter, klassificering och ingrediensförteckning. 

Produkt	   Tillverkare	   Produktkod	   Ingredienskoder	  

Mighty	  DTX	   Alpha	  Plus	   A	   2,	  38,	  58,	  70,	  86,	  121,	  139,	  151,	  158,	  180,	  181	  

DTX	  Duo	   Alpha	  Plus	   B	   2,	  38,	  58,	  70,	  86,	  121,	  127,	  	  139,	  151,	  158,	  180,	  181	  

Mighty	  Greens	   Alpha	  Plus	   C	   3,	  6,	  7,	  8,	  16,	  17,	  21,	  38,	  42,	  46,	  48,	  64,	  67,	  87,	  88,	  123,	  134,	  
135,	  136,	  139,	  147,	  150,	  165,	  167,	  183	  

Drenafin	   Better	  You	   D	   23,	  56,	  108,	  111,	  174	  

Rödbetsjuice	   Biotta	   E	   110,	  140	  

Aloe	  Vera	  Juice	   Bringwell	   F	   7,	  11,	  36,	  51,	  71,	  105,	  112,	  162,	  175	  

Clipper	  Tea	  Detox	   Clipper	   G	   7,	  65,	  98,	  114	  

Maskros	   Healthwell	   H	   108,	  30	  

SuperGreens	   Helhetshälsa	   I	   3,	  5,	  7,	  17,	  20,	  26,	  27,	  38,	  41,	  45,	  46,	  56,	  64,	  67,	  73,	  88,	  98,	  100,	  
105,	  110,	  123,	  131,	  134,	  140,	  146,	  147,	  150,	  151,	  165,	  168,	  183	  

Holistic	  UltraDetox	   Holistic	   J	   6,	  7,	  15,	  20,	  25,	  28,	  29,	  47,	  65,	  67,	  74,	  77,	  81,	  82,	  94,	  98,	  101,	  
107,	  113,	  115,	  117,	  123,	  127,	  129,	  130,	  138,	  139,	  141,	  144,	  154,	  
157,	  163,	  164,	  170,	  171,	  173,	  176	  

Holistic	  Chlorella	   Holistic	   K	   38	  

Björkaska	   Holistic	   L	   19	  

Intestinal	  Cleansing	  Formula	   Holistic	  Horizons	   M	   24,	  53,	  57,	  68,	  95,	  104,	  133,	  163	  

Chlorella	  KRAV	  och	  Eko	   Jimmys	  Praktik	   N	   38	  

Detox	  Smoothie	   Leader	   O	   8,	  10,	  13,	  14,	  18,	  38,	  62,	  67,	  90,	  109,	  114,	  128,	  132,	  149,	  150,	  
184,	  185	  

Active	  Liver	   New	  Nordic	   P	   31,	  61,	  83,	  86,	  93,	  119,	  153,	  161,	  166,	  177	  

BioDrain	   New	  Nordic	   Q	   31,	  34,	  37,	  60,	  70,	  83,	  84,	  93,	  102,	  106,	  108,	  126,	  141,	  150,	  157,	  
172,	  177,	  	  

MethodDraine	  Detox/Detoxine	   Ortis	   R	   4,	  11,	  18,	  22,	  45,	  49,	  56,	  77,	  93,	  107,	  152,	  155,	  156,	  162,	  179,	  
182	  

MethodDraine	  Slim	   Ortis	   S	   11,	  40,	  55,	  105,	  137,	  162,	  179,	  	  

Yes	   Pharma	  Nord	   T	   44,	  92,	  93,	  122,	  169	  

Pukka	  Detox	  Tea	   Pukka	   U	   9,	  49,	  76,	  91,	  98,	  145	  

Raw	  Nässelpulver	   RawFoodShop.se	   V	   27	  

Groddfrön	  Rödklöver	   RawFoodShop.se	   W	   142	  

Milk	  Thistle	  Seed	  Pulver	   RawFoodShop.se	   X	   106	  

Superfoodmix	  Green	  Detox	   Renée	  Voltaire	   Y	   38,	  67,	  165,	  	  

Chlorellapulver	   Renée	  Voltaire	   Z	   38	  

Spirulina	   Renée	  Voltaire	   Å	   150	  

Vetegräs	   Renée	  Voltaire	   Ä	   165	  

Cleanse	  More	   Renew	  life	   Ö	   7,	  12,	  30,	  66,	  101,	  102,	  130,	  138,	  159,	  160	  

Pure	  Cleanse	   Renew	  Life	   AA	   7,	  12,	  38,	  49,	  54,	  61,	  63,	  66,	  67,	  77,	  79,	  80,	  93,	  97,	  101,	  103,	  
108,	  138,	  139,	  141,	  160	  

Curcumin	   Self	  Omninutrition	   BB	   33,	  61	  

Spirulina	  pulver	   Superfruit	   CC	   84,	  150	  

Kokosvatten	  naturell	   Vita	  Coco	   DD	   85,	  169	  

Weleda	  Björklövsextrakt	   Weleda	   EE	   18,	  35	  

YogiTea	  Detox	   YogiTea	   FF	   9,	  43,	  49,	  61,	  67,	  74,	  76,	  78,	  91,	  95,	  98,	  108,	  124,	  144,	  153	  
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Tabell 3 

Ingredienser redovisade i undersökta produkter (Tabell 2) med tillhörande kodning. 

 
Kod/Komponent	  

2. Akaciagummi	  
(emulgeringsmedel)	  

3. Acerola	  

4. Agavesirap	  

5. Alfalfagräs	  

6. Alfalfa	  

7. Aloe	  
vera/aloegel/aloe	  
juice	  

8. Ananas/ananaspulver	  

9. Anis/Anisfrö	  

10. Apelsinsaftpulver	  

11. Aromer	  

12. Baherafrukt	  

13. Bananpulver	  

14. Basilikapulver	  

15. Bentonitlera	  

16. Bidrottninggelé	  

17. Bipollen	  

18. Björklövsextrakt	  

19. Björkaska	  

20. Blåbär/blåbärsextrakt	  

21. Blåbärsblad	  

22. Blåstång	  

23. Bockhornsklöver	  

24. Bomullsfröolja	  

25. Brakved	  

26. Broccoli	  

27. Brännässla	  

28. Cascara	  sagrada	  

29. Cayennepeppar	  

30. Cellulosa	  (vegetabilisk	  
kapsel)	  

31. Cellulosa	  (bulkmedel)	  

32. Chiafrön	  

33. Chili	  

34. Cikoria/Cichorium	  
intybus	  

35. Citronsaft	  

36. Citronsyra	  

37. Citrus	  (Citrus	  
aurantium	  L.)	  

38. Chlorella	  

39. d-‐
alfatokoferylsuccinat	  
(vit	  e)	  

40. Druvjuice	  

41. Dunaliella	  salina	  (alg)	  

42. Dulsealg	  

43. Enbär	  

44. FiberPrecise®/fiber	  

45. Fläder/fläderbärsextr
akt/fläderjuice	  

46. FOS	  

47. Fruktbägare	  från	  svart	  
valnötsträd	  

48. Fruktjuicekoncentrat	  

49. Fänkål/Fänkålsfrö	  

50. Ginkgo	  Biloba	  

51. Glycerol	  
(emulgeringsmedel)	  

52. Granatäpple	  

53. Groblad	  

54. Grönalg	  

55. Grönt	  kaffe	  

56. Grönt	  te/bladextrakt	  

57. Guargummi	  

58. Guarkärnmjöl	  
(förtjockningsmedel)	  

59. Gullgentiana	  

60. Gullris/Solidago	  
vigaurea	  

61. Gurkmeja/Curcumin	  

62. Hampaproteinpulver	  

63. Harört	  

64. Havregräs	  

65. Hibiskus/hibiscusblom
mor	  

66. Indiskt	  krusbär	  

67. Ingefära/Ingefärarot/I
ngefärapulver	  

68. Irländsk	  mossa	  

69. Kalium	  

70. Kaliumcitrat	  

71. Kaliumsorbat	  
(konserveringsmedel)	  

72. Kamomill	  

73. Kamutgräs	  

74. Kanel	  

75. Kardbenedikt	  

76. Kardemumma	  

77. Kardborre/stor	  
kardborre	  

78. Kardborrerot	  

79. Kaskadlärk	  

80. Katrinplommon	  

81. Kattmynta	  

82. Kelp	  

83. Kiseldioxid	  
(klumpförebyggande	  
medel)	  

84. Klorofyll	  

85. Kokosvatten	  

86. Kolin/kolinbitartrat	  

87. Kornmaltgroddar	  

88. Korngräs	  

89. Korngräsjuice	  

90. Korngroddspulver	  

91. Koriander	  

92. Krom	  

93. Kronärtskocka/Cynara	  
scolymus	  
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94. Kruskräppa	  

95. Kryddnejlika	  

96. Kummin	  

97. Kungsljus	  

98. Lakritsrot/	  
lakritsrotsextrakt	  

99. Linfrö	  

100. Linfrölignaner	  

101. Läkemalva	  

102. Magnesium	  

103. Majs	  

104. Majssilkesextrakt	  

105. Maltodextrin	  

106. Mariatistel/Silybum	  
marianum	  L	  

107. Maskrosrot	  

108. Maskros/	  Taraxacum	  
officinalis	  

109. Mintpulver	  

110. Mjölksyrakultur/	  
mjölksyra	  

111. Mjölon/Uva	  ursi	  

112. Natriumbensoat	  
(konserveringsmedel)	  

113. Nejlika	  

114. Nässla/nässelbladsext
rakt/nässelpulver	  

115. Olivblad	  

116. Oregano	  

117. Papaya	  

118. Papayablad	  

119. Parkslide	  extrakt	  

120. Passionsfrukt	  

121. Pectasol	  

122. Pektiner	  

123. Pepparmynta/	  
pepparmyntablad	  

124. Persilja	  

125. Persiljerot	  

126. Psyllium/	  Semen	  
isphagula	  L	  

127. Psylliumfröskal	  

128. Psylliumfröpulver	  

129. Pumpafrön	  

130. Rabarberrot	  

131. Risfiber	  

132. Risproteinpulver	  
(mörkt	  groddat)	  

133. Rosmarin	  

134. Råggräs	  

135. Ryskrotextrakt	  

136. Råriskli	  

137. Röda	  vinblad	  

138. Rödalm/rödalmsbark	  

139. Rödbeta/rödbetspulv
er	  

140. Rödbetsjuice/rödbetsj
uicepulver	  

141. Rödklöver/Trifolium	  
pratense	  

142. Rödklöver	  groddar	  

143. Rölleka	  

144. Salvia	  

145. Sellerifrö	  

146. Sojagroddar	  

147. Sojalecitin	  

148. Spansk	  peppar	  

149. Spenatpulver	  

150. Spirulina/Arthrospira	  
plantensis	  

151. Stevia/steviolglykosid
er	  (sötningsmedel)	  

152. Styvmorsviol	  

153. Svartpeppar	  

154. Svart	  valnötsträd	  
fruktbägare	  

155. Tapiokasirap	  

156. Tamarind	  

157. Timjan/Thymus	  vulg	  L	  

158. Tranbärspulver	  

159. Triphala	  

160. Tropisk	  mandel	  

161. Tvärbunden	  
natriumkarboximetylc
ellulosa	  
(konsistensmedel)	  

162. Vatten	  

163. Vaxporsbark	  

164. Verbena	  

165. Vetegräs/vetegräspul
ver	  

166. Vindruvsblad	  extrakt	  

167. Vindruvskal	  extrakt	  

168. Vindruvskärneextrakt	  

169. Vitamin	  C	  

170. Vitlök	  

171. Vaxpors	  

172. Växtfiber	  

173. Våtnarv	  

174. Wakame	  (japansk	  
brunalg)	  

175. Xantangummi	  
(förtjockningsmedel)	  

176. Yucca	  

177. Ytbehandlingsmedel	  
(magnesiumsalter	  av	  
fettsyror,	  
hydroxipropylmetylcel
lulosa)	  

178. Åkerfräken	  

179. Älgört	  

180. Äppelpulver	  

181. Äppelfiber	  

182. Äppeljuice	  

183. Äppelpektinfiber	  

184. Äppelsaftpulver	  

185. Ärtproteinpulver	  
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Tabell 4 

Hälsopåståenden, grupperade efter typ och klassificerade efter testbarhet, samt produkter i vilka 
de aktuella ingredienserna redovisats. 

Kod	   Påståenden	   Klassificering	   Produkt	  
Grupp	  I	   Påståenden	  om	  avgiftning	  eller	  bortskiljande	  av	  ”slaggprodukter"	   	   	  
a	   Generellt	  utrensande/avgiftande/renande**	   3	   B,D,Q,R,S,T,Y,Z,Å,Ö,AA,CC,EE	  
b	   Stödjer	  leverns	  normala	  funktion	   2	   A,B,P,Ö,AA	  
c	   Stödjer	  njurarnas	  renande	  funktion	   2	   Ö,AA	  
d	   Ökar	  transporten	  av	  slaggprodukter	  genom	  tarmen	   2	   B	  
e	   Bidrar	  till	  en	  normal	  daglig	  tarmfunktion	   2	   N,V,Ö,	  
f	   Används	  bland	  annat	  för	  att	  rensa	  ut	  toxiska	  metaller	  och	  radioaktiva	  isotoper/	  

Renar	  kroppen	  från	  skadliga	  substanser,	  tungmetaller	  och	  andra	  gifter	  
4	   B,CC	  

g	   Löser	  upp	  gamla	  avlagringar	  och	  hjälper	  till	  att	  föra	  ut	  dem	   2	   M	  
h	   Rengör	  bindväven	   3	   V	  
i	   Aktiverar	  enzymer	  som	  bryter	  ner	  gifter	  och	  höjer	  nivåerna	  av	  glutation	   4	   X	  
j	   Passar	  utmärkt	  i	  samband	  med	  renande	  kurer	   2	   H,Ä	  
k	   Stödjer	  normal	  gallfunktion	   2	   P	  
	   	   	   	  
Grupp	  II	   Påståenden	  om	  aptit-‐	  och	  viktkontroll	   	   	  
a	   Främjar	  viktkontroll	   4*	   Q,S,T	  
b	   Reglerar	  sockersug	   4	   T	  
c	   Bidrar	  till	  normala	  blodsockervärden	   4	   N,T	  
d	   Stöder	  normal	  metabolism	   2	   F,T	  
e	   Bidrar	  till	  att	  bibehålla	  normal	  fettomsättning/energiomsättning	   2	   A	  
f	   Fördröjer	  tömning	  av	  delvis	  smält	  mat	  vilket	  ökar	  mättnadskänslan	   4*	   B	  
	   	   	   	  
Grupp	  III	   Påståenden	  som	  rör	  intag	  av	  specifika	  näringsämnen	   	   	  
a	   Antioxidantrik	   1	   B,W,Y,Z,Å,CC,DD	  
b	   Innehåller	  mycket	  mineraler	  och	  vitaminer	   1	   B,E,K,L,Y,Z,Å,Ä,CC,DD	  
c	   Näringsrik/näringstät	   1	   C,K,Å,CC,DD	  
	   	   	   	  
Grupp	  IV	   Påståenden	  som	  rör	  vätskebalans,	  pH	  och	  blodtryck/blodcirkulation	   	   	  
a	   Stimulerar	  vätskeorganismen	   3	   EE	  
b	   Återställer	  vätskebalansen	   4	   DD	  
c	   Behålla	  goda	  kolesterolnivåer	  och	  blodtryck	   4*	   N	  
d	   Behålla	  en	  god	  blodcirkulation	   2	   N	  
e	   Regulerar	  vätskeansamlingar	   2	   Q	  
f	   Blodrenare/rättar	  till	  brister	  i	  cirkulationen	  med	  tiden	   3	   V,W,Z,Å	  
g	   Bidrar	  till	  att	  bibehålla	  normal	  homocysteinomsättning	   4*	   A,B	  
h	   Behålla	  ett	  balanserat	  pH-‐värde	  i	  kroppen	   4	   K,N,V	  
i	   Gör	  kroppen	  mer	  basisk	   4	   Ä	  
	   	   	   	  
Grupp	  V	   Allmänna	  påståenden	  om	  hälsa	  och	  välmående	   	   	  
a	   Uppfriskande/energikick/	  bibehåller	  kroppens	  vitalitet/behålla	  energinivåerna/	  	  

hjälpa	  kroppen	  till	  ökad	  balans	  och	  vitalitet	  
2	   N,Q,T,W,Z,Å,Ä,DD,EE	  

b	   Främjar	  matsmältningen	   2	   N,R	  
c	   Kan	  minska	  celluliter	   4	   S	  
d	   Hälsobringande/verkar	  allmänt	  välgörande	   2	   E,F,L,BB	  
e	   Behålla	  ett	  starkt	  immunförsvar	   2	   N	  
f	   Vitaliserar	  könskörtlarna,	  alltså	  föryngrar	  lekamen	   2	   V	  
g	   Virus-‐	  och	  bakteriehämmande	   4	   Z	  
h	   Bidrar	  till	  minskad	  trötthet	   4*	   F,T	  
	  
**Hjäper	  din	  kropp	  att	  göra	  sig	  av	  med	  skadliga	  ämnen/utrensande/utsöndra	  slaggämnen/avgiftning	  av	  
kroppen/främjar	  kroppens	  renande	  funktion	  
*	  Av	  tidsskäl	  exkluderad	  från	  undersökning	  inom	  ramen	  för	  detta	  examensarbete	  
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4.2.2 Kategorisering Klass 1-4 
4.2.2.1 Okontroversiellt, klass 1 
Okontroversiellt är exempelvis att frukt och grönt innehåller vitaminer och mineraler. 
Här är det fakta som inte ifrågasätts eller behöver testas då det är allmänt erkänt att 
tillräcklig evidens föreligger.  
 
4.2.2.2 Vaga påståenden, klass 2 
Formuleringen lämnar alltför stort tolkningsutrymme för att medge entydig testning. 
Dessa påståenden kräver antaganden, som vad ”normal” metabolism eller ”normal” 
ämnesomsättning är, eller mer exakt vad ”stödjer” innebär. 
 
4.2.2.3 Uppenbart orimligt, klass 3 
Påståenden vilka strider mot fysiologiska grunder 
 
4.2.2.4 Testbara påståenden, klass 4 
Påståenden vars trovärdighet, inom ramen för den här uppsatsen, kan testas utan att först 
behöva tolkas. 
 
4.2.3 Grupp I – påståenden om avgiftning eller bortskiljande av ”slaggprodukter” 
Samtliga påståenden om att en ingrediens generellt avgiftar eller renar kroppen (grupp 
Ia) kategoriseras som uppenbart orimligt (klass 3), då människans elimineringsvägar är 
mer komplicerade än så. Olika vägar påverkas på olika vis, de ämnen som teoretiskt 
skulle kunna binda till sig bly fungerar inte på samma sätt som inducerare av 
leverenzym och så vidare. Tanken om att det skulle finnas en universalrenare saknar 
vetenskaplig grund. Stödjer leverns normala funktion (grupp Ib) klassas som för vagt 
för att kunna testas (klass 2) då levern är inblandad i så pass många processer; vilken av 
alla funktioner menas och hur fastställs kriterierna för vad som är normalt? Stödjer 
njurarnas normala funktion (grupp Ic) är även det för vagt. Ökar transporten av 
slaggprodukter genom tarmen (grupp Id); här är det oklart vad som menas med 
slaggprodukter, alltså för vagt. Bidrar till en normal daglig tarmfunktion (grupp Ie); här 
är det dels problematiskt med vad som egentligen är normalt, dels specificeras inte om 
det som avses är motiliteten, peristaltiken, eller metabolism och upptag av 
näringsämnen, eller alltihop. Påståendet löser upp gamla avlagringar och hjälper till att 
föra ut dem (grupp Ig), klassificeras även detta som vagt då det är oklart vad som menas 
med gamla avlagringar, om syftningen ens gäller något som existerar. Rengör 
bindväven (grupp Ih) saknar fysiologisk grund. Passar utmärkt i samband med renande 
kurer (grupp Ij) säger egentligen ingenting, alltså för vagt. Stödjer normal gallfunktion 
faller under samma kriterier som flera ovanstående påståenden, det vill säga: vad är 
normalt? Två påståenden som skulle kunna testas är; används bland annat för att rensa 
ut toxiska metaller och radioaktiva isotoper/Renar kroppen från skadliga substanser, 
tungmetaller och andra gifter (grupp If) och aktiverar enzymer som bryter ner gifter 
och höjer nivåerna av glutation (grupp Ii) då de är något mer specifika och entydiga.  
 
Det finns givetvis en subjektiv komponent i ovanstående indelning. Det skulle kunna 
invändas att tungmetaller i sig är ett alltför vitt begrepp, likaså enzymer och gifter. En 
sådan hårddragning skulle dock medföra att de allra flesta påståenden utesluts, så av 
praktiska skäl har en viss grad av otydlighet godtagits. 
 
4.2.3.1 Rensa ut toxiska metaller och radioaktiva isotoper (1f) 
Pectasol (modifierat citruspektin) i DTX Duo (produkt B) samt klorofyll i Spirulina 
(produkt CC) påstås kunna rensa ut bland annat tungmtealler.  
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Pectasol	  
Det här påståendet verkar framförallt bygga på resultaten av tre mindre studier [32, 62, 
63] där artikelförfattarna hävdar att modifierat citruspektin (Pectasol®) är bevisat 
effektivt för att mobilisera tungmetaller. Den senaste och flitigast citerade studien [32] 
utfördes på ett sjukhus, på blyförgiftade barn. 7 barn fick dagliga doser av modifierat 
citruspetin, Pectasol®, tills nivåerna av bly i blodet sjunkit till under 20 µg /L. 
Resultaten beskrivs som mycket bra, men i en editorial i vilken studierna granskats 
närmare varnas för flera problem [33]. Vad det gäller den senaste studien, saknas 
kontrollgrupp, det saknas utskrivna inklusions- och exklusionskriterier, det saknas också 
data över mätvärden mellan baslinje och avslut. Då det saknas kontrollgrupp går det inte 
att veta hur nivåerna av bly hade sjunkit i just den populationen utan tillskott av 
Pectasol® (olika populationer har olika halveringstider). Det saknas också en jämförelse 
med standardprotokoll för blyförgiftning, vilket är anmärkningsvärt om det är ett 
sjukhus som även i normala fall behandlar blyförgiftning. Vidare saknades notering om 
godkännande av studien från IRB (Institutional Review Board). Författarna har inte 
heller uppgivit att tre av sju författare har en relation till företaget som säljer Pectasol®. 
En författare uppgavs ha en koppling dit/finasiella intressen, men de två andra omnämns 
enbart som VD och vice VD för ett helt annat företag. Det framgår dock inte att detta 
andra företag distribuerar Pectasol® till den kinesiska marknaden. En sådan koppling 
bör inte förbli oomnämnd. En fjärde författare är huvudförfattaren till de två tidigare 
studierna av modifierat citruspektin, men inte i någon av de tre studierna nämns att 
författaren i fråga är VD och grundare av företaget som producerar Pectasol®. Under 
senare år har en större litteraturstudie/översiksstudie på samma tema kommit ut, vari 
författarna konstaterar att det finns vissa indikationer på att modiferat citruspektin har 
detoxifierande egenskaper, men att fler högkvalitativa studier behövs [34]. 
 
Slutsats: Indikationer finns på att modifierat citruspektin har detoxifierande egenskaper, 
dock behövs fler högkvalitativa studier. De flitigast citerade studierna är omgärdade av 
problematiska faktorer som icke-uppgivna ekonomiska egenintressen, avsaknad av 
kontrollgrupp med mera.  

Klorofyll	  
”Klorofyll är ett grönt färgämne som används i växternas fotosyntes och är det som 
renar (detoxar) kroppen ifrån skadliga kemiska substanser, tungmetaller och andra 
gifter” (Lifebutiken gällande Spirulina [64]). 
 
Artikelsök via Pubmed ger 149 träffar på söktermerna chlorophyll AND detoxification. 
Insnävning till humanstudier ger 8 träffar, varav ingen är relevant för påståendet ovan.  
Däremot återfanns en studie i vilken effekten av klorofyll (deriverat från chlorella) 
testades på absorption och exkretion av dioxiner hos möss, med signifikanta resulat 
[31]. Dock var nivåerna av dioxiner mycket högre hos mössen i studien än vad 
människor generellt utsätts för och därmed går det inte att dra slutsatsen att klorofyll 
skulle ha en signifikant effekt avseende utsöndring eller absorption av dioxiner vid de 
lägre doser som är normalfallet hos människan.  
 
Slutsats: Det finns inte tillräckliga evidens för att understödja påståendet, framför allt 
saknas humanstudier. Flertalet av träffarna i artikelsökningen rör studier vilka avhandlar 
ackumulation av, och känslighet för, tungmetaller och miljögifter i växter, samt växters 
anpassning till exempelvis torka och hög värme. Antalet träffar blir på så vis något 
missvisande relativt temat för den här uppsatsen och undersökt påstående.  
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4.2.3.2 Aktiverar enzymer som bryter ner gifter och höjer nivåerna av glutation (Ii) 
Mariatistel/Silybum marianum i Milk Thistle Seed Pulver (produkt X) påstås aktivera 
enzymer som bryter ner gifter och även kunna höja nivåerna av glutation. 
Mariatistel/MT/Silybum Marianum är en mycket välstuderad växt. Den torkade frukten 
av mariatistel innehåller ett flavonoidkomplex som går under benämningen silymarin, 
vilken räknas som den medicinskt aktiva beståndsdelen. De tre huvudkomponenterna i 
silymarin är flavanolignanerna silybin, silychristin och silidianin [65]. I en flitigt citerad 
översiktsstudie från 2005 [66] undersöks huruvida mariatistel och/eller dess aktiva 
beståndsdelar kan sägas ha välgörande effekt vid tillstånden alkoholrelaterad 
leversjukdom, hepatit B och hepatit C. Många studier föll utanför inklusionskriterierna 
på grund av metodologiska brister. De studier som bedömdes vara av tillräckligt hög 
metodologisk kvalitet visade inte någon signifikant skillnad i lever-relaterade dödsfall. 
Då alla studier togs med, även de som inte uppfyllde kriterierna för att vara 
högkvalitativa, sågs däremot en signifikant skillad gällande leverrelaterade dödsfall. 
Författarna slår fast att mariatistel eventuellt skulle kunna påverka leverskada, men att 
det inte går att fastställa att mariatistel har någon signifikant effekt för förloppet av 
alkoholrelaterad leversjukdom eller hepatit B och C. Författarna efterlyser även fler 
adekvat genomförda, randomiserade kliniska studier på mariatistel versus placebo.  
 
2011 kom ytterligare en översiktsstudie [65], i vilken det konstateras att det inte finns 
evidens nog för att slå fast att mariatistel är mer effektivt för vissa leverrelaterade 
sjukdomar än andra, eller på vilket vis duration av behandling, allvarlighetsgrad av 
leverskada med mera spelar in. Däremot anser författaren att det finns evidens nog för 
att säga att mariatistel via sina aktiva beståndsdelar har en positiv påverkan på olika 
leverskador/leversjukdomar och refererar till en mängd studier, bland annat till en 
översiktsstudie gjord år 2000 för U.S. Department of Health and Human Services [67]. 
Den senare studien tolkar jag inte riktigt lika optimistiskt, snarare konkluderar 
författarna där att mer och bättre studier behövs för att fastställa: om, i vilka doser, och 
på vilket sätt, silymarin är effektivt. Det finns flera publicerade studier med positiva 
resultat menar de, men tyvärr lider för många av metodologiska brister för att det skall 
råda konsenus kring effekten av silymarin [67]. I en studie från 2006 hävdar författaren 
att silymarin är på väg att ta steget från experimentell farmakologi till klinisk medicin 
[68].  
 
Vilka effekter skulle då kunna finnas? Komponenter i mariatistel (silybin, silymarin) 
fungerar som antioxidanter och kan därigenom ha en skyddande effekt på levern [65]. I 
en studie som gjordes på humana levercller påvisades att relativt låga koncentrationer av 
mariatistel signifikant saktade ner aktiviteten hos enzymet CYP3A4 [69]. Resultatet 
antyder att man bör vara uppmärksam på samtida intag av läkemedel och mariatistel och 
säger snarast emot påståendet att mariatistel”aktiverar enzymer som bryter ner gifter”. 
Däremot skulle en hämmande påverkan på enzymet CYP3A4 teoretiskt kunna bidra till 
en viss skyddseffekt vid överdos av paracetamol, alt samtida intag av alkohol och 
paracetamol [8], men inte alls på det viset påståendet gör gällande.  
 
Vad gäller den andra delen av påståendet kring silymarin; att det skulle kunna höja 
nivåerna av glutation, hör det ihop med silymarins roll som antioxidant. En sökning på 
Pubmed med söktermerna gluthatione + silymarin ger 361 träffar. När sökningen snävas 
in till human återstår fortfarande 68 träffar. 7 av dem utgjordes av kliniska studier. I en 
av dem, en randomiserad, dubbelblindad, placebo-kontrollerad klinisk studie, 
bekräftades att intag av silymarin ökade glutationnivåerna hos en patientgrupp med 
skrumplever. Däremot märktes, trots ökningen av glutation, ingen skillnad i resultat på 
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de rutinmässiga levertesterna under tiden för terapin [70]. En annan studie, dock gjord 
på möss [71] kom i sin konklusion fram till att silymarin verkade kunna skydda 
hjärnceller mot oxidativ stress, delvis genom sin förmåga att fylla på lagren av 
glutation. En tredje studie, gjord på diabetssjuka råttor, påvisade även den effekt av 
silymarin på både nivåer av CYP3A2 och glutation [72].  
 
Slutsats: Det finns inget stöd för påståendet om att silymarin aktiverar enzymer som 
bryter ner gifter, däremot verkar silymarin kunna hämma specifika leverenzymer. Det 
finns viss evidens för silymarins påstått leverskyddande effekt, även om fler studier 
behövs för att specificera i vilken omfattning, i vilka doser och vid vilka åkommor det 
gäller. Det verkar även finnas evidens för att silymarin kan påverka nivåerna av 
glutation, däremot förefaller det oklart om och hur mycket silymarin påverkar 
glutationnivåerna under normala förhållanden, samt mer specifikt huruvida effekterna 
kan tänkas ha praktiska konsekvenser vid olika sjukdomstillstånd eller vilka doser som 
skulle kunna utöva terapeutisk effekt. En följdfråga blir; när skulle förråden av glutation 
behöva hjälp med att fyllas på? Vid en genetisk defekt? Vid leversjukdom? Vid dålig 
allmänhälsa generellt? Samt, även om inte förråden av glutation är slut/på väg att ta slut, 
finns potentiella hälsofördelar av ökad glutationtillgång? Till dags dato finns det så vitt 
jag vet inte stöd i litteraturen för att kunna besvara de frågorna fullt ut. 
 
 
4.2.4 Grupp II – Påståenden om aptit och viktkontroll 
Stöder normal metabolism (IId) har klassificerats som vagt (klass 2) då det finns för 
många variabler öppna för tolkning. Samma sak med Bidrar till att bibehålla normal 
fettomsättning/energiomsättning (IIe). Fettomsättning kan till exempel handla om 
balans mellan olika fettsyror, eller blodlipidprofil såsom HDL/LDL-kvot, likväl som 
fettomsättning totalt. Resterande påståenden i grupp II(a, b, c och f) klassificerades som 
testbara. BioDrain (Q), MethodDraine Slim (S) och Yes (T) gör anspråk på att kunna 
främja viktkontroll (IIa). Av tidsskäl fick det påståendet lämnas därhän. Psylliumfröskal 
i DTX Duo (B) är förknippat med påståendet fördröjer tömning av delvis smält mat 
vilket ökar mättnadskänslan (IIf). Detta har inte heller undersökts närmare i den här 
studien. Däremot undersöktes IIb och c: 
 
4.2.4.1 Hjälper krom till att bibehålla normala blodsockernivåer respektive stävjar 
sockersuget (IIb och c) 
Enligt tillverkarna bakom produkten Yes (T) är den utformad speciellt för 
viktminskning. ”Baserad på den senaste kunskapen om viktkontroll och detox, vilket 
gör det lättare för dig att behålla din idealvikt” skriver tillverkaren Pharma Nord på sin 
hemsida [73]. Krom skall enligt tillverkaren bidra till normal makronutrient-metabolism 
och bibehållande av normala blodsockernivåer, vilket följdaktligen ger att även kunna 
kontrollera sockersuget. En dagsdos krom, dvs 4 tabletter, innehåller totalt 100µg krom, 
vilket är 250 % av rekommenderat dagligt intag (RDI). Frågor som behöver ställas: 
fungerar krom på det viset? Är i sådana fall dosen rimlig? Finns det några risker med en 
såpass hög dos? Gäller eventuell effekt på blodsockernivåer även normalfriska 
individer?  
 
En sökning på Pubmed med sökorden chromium + supplementation, insnävat till 
kliniska studier på människor, ger 85 träffar, vilket ger en fingervisning om 
populariteten. Sökorden chromium + weight loss, insnävat till kliniska studier på 
människor, ger 17 träffar. Många av studierna som gjorts är relaterade till diabetes, 
speciellt typ 2, alternativt överviktiga/patienter med metabola syndromet. Det råder 
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meningsskiljaktigheter beträffande effektiva och riskfria doser av krom i form av 
kosttillskott, samt beträffande effektiviteten. En översiktsstudie från 2007, i vilken 41 
randomiserade, kontrollerade studier undersökts, påvisade ingen signifikant skillnad av 
kromtillskott på vare sig lipid- eller glukosmetabolism hos personer utan diabetes. 
Däremot observerades en signifikant skillnad gällande förbättring av glykemi hos 
personer med diabetes. Författarna poängterar att evidensvärdet begränsas av att cirka 
hälften av studierna höll låg metodologisk kvalitet, varför fler studier krävs [74]. Många 
fler studier har genomförts sedan dess. I en meta-analys från 2014 testades hållbarheten 
i antagandet att krom som kosttillskott minskar fasteglukosvärden hos diabetiker, men 
inte hos icke-diabetiker. Resultatet indikerade att det inte finns någon signifikant effekt 
av krom, vare sig hos diabetiker eller icke-diabetiker [75]. Ytterligare en systematisk 
översikt och meta-analys från samma år påvisade liknande resultat som översikten från 
2007, det vill säga att krom i form av kosttillskott har gynnsam effekt på glykemisk 
kontroll hos diabetiker (icke-diabetiker undersöktes inte). I denna studie påvisades även 
att doserna krom som normalt gäller i kosttillskott verkar riskfria (jämfört med placebo) 
men att långtidseffekt och säkerhet ännu inte går att uttala sig om [76]. 
 
I en artikel från 2012 identifieras kontroverserna som råder gällande krom och 
ifrågasätter det flitiga markandsförandet av krom som “behövligt kosttillskott för att 
säkerställa kolhydrat och fettmetabolism, reglering av sockersug mm” [77]. Författarna 
till studien trycker på riskerna med högdos av krom och menar att negativa bieffekter 
varierar mycket från individ till individ, vilket gör det svårt att förutsäga effekten av de 
höga doser som kosttillskotten innehåller [77]. Avseende viktminskning konkluderas i 
en artikel i Sports Medicine, daterad 2003 [78] att ett årtionde av studier på människor 
inte har lyckats visa på någon effekt gällande intag av krom som kosttillskott och 
kroppssammansättning hos friska individer, även när det tagits i kombination med ett 
träningsprogram. Även i denna artikel ifrågasätts säkerheten i långtidsanvändning av 
högdos krom. 
 
Chlorella (N), påstås enligt en tillverkare också kunna bidra till normala 
blodsockervärden. Detta har inte undersökts närmare inom ramen för examensarbetet. 
 
Slutsats: Gällande icke-diabetiker finns det inte evidens nog för att underbygga 
påståendet. För diabetiker är resultaten något motstridiga. Konsumenter bör vara 
uppmärksamma på att det i vissa, sällsynta, fall förekommit negativa bieffekter kopplat 
till intag av krom som kosttillskott [77]. 
 
4.2.5 Grupp III – Påståenden som rör intag av specifika näringsämnen 
Antioxidantrik (grupp IIIa), Innehåller mycket mineraler och vitaminer (grupp IIIb) 
samt Näringsrik/näringstät (grupp IIIc) är samtliga okontroversiella påståenden, 
kategori 1. 
 
4.2.6 Grupp IV – Påståenden som rör vätskebalans, pH och 
blodtryck/blodcirkulation 
Stimulerar vätskeorganismen (IVa) samt Blodrenare/rättar till brister i cirkulationen 
med tiden (IVf) kategoriseras in i uppenbarligt orimligt (klass 3) då dessa saknar 
vetenskaplig förankring. Regulerar vätskeansamlingar (IVe) är alltför ospecifikt; vilka 
vätskeansamlingar menas och på vilket sätt reguleras de? Behålla en god 
blodcirkulation (IVd) är även det för vagt, då blodcirkulation kan definieras på olika 
sätt, frågan är vilka mått som avses. Däremot anses Behålla goda kolesterolnivåer och 
blodtryck (IVc) testbart, då det finns erkända riktlinjer för goda värden/normalvärden. 
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Detta påstående har dock inte undersökts i den här studien. Återställa vätskebalansen 
(IVb) anses testbart och har undersöks, liksom påståenden rörande pH-värden (IV h och 
i). Om kolin i produkt A (Mighty DTX) samt B (DTX Duo) bidrar till att bibehålla 
normal homocysteinomsättning (IVg) anses testbart men har inte undersökts i studien. 
 
4.2.6.1 Kokosvatten som återställare av vätskebalansen (Ivb) 
Kroppens vätskebalans är ett intrikat samspel mellan vatten, elektrolyter, organiska 
ämnen, syror och baser. De är inbördes beroende av varandra, jämviktbalansen i ett av 
systemen påverkar också de andra [79]. Vid kortare pass än 60 minuter räcker vanligtvis 
vatten för att bibehålla vätskebalansen. Om den fysiska aktiviteten pågår längre än så 
rekommenderas generellt sett att drycken innehåller 0,5-0,7 g natrium per liter samt 
tillför 30-60 g kolhydrater per timme [79]. Om enbart stora mängder vatten tillförs, 
förloras den extra vätskan då den reducerade plasmaosmolariteten stimulerar diures. 
Natriums osmotiska effekt förhindrar detta. Kokosvatten, vilket ofta marknadsförs som 
”den naturliga sportdrycken”, har under de senaste åren ökat enormt i popularitetet. 
Mellan 2008 och 2012 sköt siffrorna för antal nya produkter på marknaden i höjden, 
+540 % [80]. Kokosvatten innehåller 95 % vatten, är rikt på kalium och natrium samt 
innehåller även kolhydrater. I en jämförelse mellan kokosvatten och sportdrycken 
Powerade visade det sig att de innehöll lika mycket energi per 100g, kokosvatten 
innehöll mer kolhydrater och kalium än sportdrycken, men bara hälften så mycket 
natrium [81]. Studenter från dietistprogrammet vid Sahlgrenska utvärderade 2014 det 
vetenskapliga underlaget för om kokosvatten är bättre än vatten då det gäller att 
återställa vätskebalansen efter fysisk aktivitet. Deras konklusion blev att det föreligger 
måttlig evidens, då tre studier uppfyllde inklusionskriterierna, varav två inte visade på 
någon signifikant skillnad, medan den tredje indikerade att kokosvatten hade en bättre 
vätskeåterställande effekt än vatten. Författarna lyfter och problematiserar att 
kokosvattnets natriumhalt i studien där signifikant skillnad påvisades, var betydligt 
högre än i de två andra studierna, vilket kan ha stått för skillnaden i resultat [81].  
 
I en studie från 2007 undersöker Ismail et al. [82] kokosvatten, vanligt vatten, 
sportdryck och natriumberikat kokosvatten i syfte att ta reda hur väl dessa återställer 
vätskebalansen samt plasmavolymen efter dehydration orsakad av fysisk aktivitet. 
Natriumberikat kokosvatten fungerade lika effektivt som sportdryck gällande 
återställande av vätskebalansen, medan vanligt kokosvatten förvisso visade på bättre 
resultat än vatten, men inte signifikant. Däremot var plasmaglukoskoncentrationen 
signifikant högre vid intag av kokosvatten än jämfört med intag av vanligt vatten. 
Signifikant effekt påvisades även på plasmavolymen, vilken återställdes inom två 
timmar vid intag av samtliga drycker förutom vatten. Saat et al. [83] utförde 2002 en 
liknande undersökning, dock inte identisk i upplägg. Inga signifikanta skillnader i 
återställande av plasmavolym mellan kokosvatten och vatten sågs, inte heller noterades 
skillnader i serum Na+ och Cl- eller serumosmolaritet. Signifikant skillnad uppnåddes 
gällande plasmaglukosnivåer vid jämförelse mellan kokosvatten och vatten. 
Kokosvatten orsakade mindre illamående vid intag i stor mängd efter fysisk aktivitet, 
jämfört med vatten. I en tredje studie kom Kalman et al. [84] fram till motsatsen 
gällande obehagskänsla i magtrakten - där mådde deltagarna bättre av vanligt vatten. 
Ingen signifikant skillnad sågs gällande vätskeåterställning, vare sig mellan 
kokosvatten, vanligt vatten eller sportdryck. 
 
Slutsats: resultaten är inte entydiga. Samtliga studier kommer fram till att kokosvatten 
kan användas som vätskeåterställande dryck, precis som sportdryck eller vanligt vatten. 
Däremot föreligger det inte starka evidens för att kokosvatten skulle vara en signifikant 
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bättre vätskeåterställare än vatten. Värt att notera är att studiedesignen i det här fallet 
styr utfallet till stor del, då det är stor skillnad på hur mycket elektrolyter som förloras 
under kortare träningspass (under en timme) respektive relativt långvariga, fysiskt 
krävande i varmt klimat [79]. 
 
 
4.2.6.2 Bidrar Chlorella till att behålla ett balanserat pH-värde i kroppen samt gör 
kroppen mer basisk? (IV h,i) 
Basbildande/alkaliska dieter är en kosttrend som växer i popularitet. Det florerar teorier 
om att för mycket av en viss sorts mat, syrabildande, bidrar till en rad olika negativa 
hälsoeffekter. En alkalisk, basbildande diet anses däremot främja hälsan [85]. Frågor att 
besvara: kan man tala om mat i termer syra- respektive basbildande? Hur ser 
mekanismen bakom ut? Finns det några evidens för att Chlorella i sådana fall är 
basbildande? Lite fysiologisk bakgrund, hämtad från ”Näringslära för högskolan” [79]: 
Blodets pH ligger normalt på pH 7,4 för arteriellt blod och något lägre, pH 7,35 för 
venöst blod. Cellernas pH uppskattas till i snitt ca 7. Kroppens reglering av 
kroppsvätskornas pH är extremt noggrann då små ändringar i pH medför stora 
förändringar i enzymers reaktionshastighet, vilket i sig snabbt kan bli livshotande. 
Rubbningar i syra-basbalansen sker ändå, vid extrema situationer som svår diarré eller 
svält. Förhöjda pH-värden kallas alkalos, sänkta kallas acidos. Kroppen har olika 
buffertsystem som akut utjämnar tillfälliga förändringar i balansen mellan vätejoner och 
hydroxidjoner, dock har dessa akutsystem begränsad kapacitet och kompletteras med 
eliminering av sura alternativt basiska ämnen via lungor och njurar. Så här långt är både 
vetenskap och alternativ vetenskap överens. Nästa påstående delar dock upp de båda i 
varsitt läger: ”Hos en frisk person kan dessa system oberoende av kostens 
sammansättning justera blodplasmans pH till ett normalvärde” [79]. Det som det finns 
vetenskaplig grund för, är att mat kan ha syrabildande (acidogena) eller basbildande 
(alkalogena) egenskaper. Ämnen som är rika på svavel och fosfor samt proteiner är 
exempelvis syrabildande, medan ämnen som innehåller mycket natrium, kalium, 
kalcium och magnesium är basbildande. Vegetarisk kost innehåller oftare mer 
basbildande ämnen än blandkost [79]. Detta orsakas bland annat av att de organiska 
syrorna i maten oftast är i form av anjoner, och inte i form av fria syror. Detta medför 
att de inte balanseras av vätejoner, utan av andra katjoner. De organiska anjonerna 
oxideras i kroppen, katjonerna blir kvar och balanseras av HCO3

- och OH-, alltså bildas 
basiska ämnen vid metabolismen av mat som i sig kan vara sur. Svavel oxideras till 
svavelsyra, fosfor förekommer redan i födoämnet i formen fosforsyra men då organiskt 
bunden och frigörs först vid nedbrytningen. Även proteiner är syrabildande (ju mer 
metionin och cystein de innehåller, desto mer syrabildande är de). Ämnen som 
innehåller andra anjoner än de av organiska syror anses också syrabildande. En måltid 
kan sägas ha verkat basbildande om katjonernas laddningssumma överskrider 
laddningssumman av de anjoner som nybildats eller kvarstår efter oxidation, och 
balansen då utjämnas med HCO3

- och OH-. Om differensen mellan laddningssummorna 
väger över åt andra hållet kan utjämningen ske med H+ och måltiden har verkat 
syrabildande [79]. Friska personer, med normalfungerande buffertsystem i 
extracellulärvätskan (ECV) och normalfungerande lungor och njurar, behöver 
antagligen inte oroa sig för det här då forskning inte hittills kunnat visa att alkalogena 
livsmedel skulle vara bättre än acidogena (för friska personer), eller att de skulle behöva 
tillföras i vissa proportioner. Däremot skulle det kunna ha betydelse vid vissa 
sjukdomstillstånd [79].  
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I en kandidatuppsats från 2013 [86] studerades trovärdigheten bakom de hypoteser som 
finns om att en basbildande diet befrämjar olika hälsoaspekter och en starkt 
syrabildande diet via metabol acidos leder till olika sjukdomstillstånd. Författarna kom 
via artikelsök fram till att det finns flera källor som lyfter fram hypoteser kring 
basbildande dieter, varav de flesta saknar evidens. Det finns inte heller tillräckligt stark 
vetenskaplig grund för att kunna säga att det finns ett samband mellan metabolisk 
acidos och en försämrad hälsostatus. Två hypoteser understödjs dock av studier: att 
benhälsan främjas och njurstensbildningen minskas vid en basbildande diet [86].  
 
Tillbaks till påståendena. Går det att säga att Chlorella bidrar till att hålla ett balanserat 
pH-värde i kroppen och/eller gör kroppen mer basisk? Jag skulle vilja säga att det är för 
starkt uttryckt att påstå att ett födoämne gör hela kroppen mer basisk och inte synonymt 
med att ett födoämne kan vara basbildande. Detsamma gäller att hålla ett balanserat pH-
värde i kroppen. De buffertsystem vi har bidrar till att hålla ett balanserat pH-värde i 
kroppen, tillsammans med lungor och njure - inte specifika födoämnen, då ett överskott 
av anjoner eller katjoner utjämnas för att behålla pH stabilt.  
 
 
4.2.7 Grupp V – Allmäna påståenden om hälsa och välmående 
Uppfriskande/energikick (Va) klassificeras som vagt då det är oklart om det menas 
psykiskt eller fysiskt uppfriskande, eller hur uppfriskande definieras. Hälsobringande 
(Vd) är även det alltför ospecifikt, likaså främjar matsmältningen (Vb). Här krävs ett 
tydliggörande avseende huruvida den främjande effekten rör peristaltik, enzymatisk 
spjälkning, absorption eller någon annan variabel. Vitaliserar könskörtlarna, alltså 
föryngrar lekamen (Vf) är mycket vagt, det är högst oklart vad som åsyftas. Bidrar till 
minskad trötthet (Vh), C-vitamin. Produkt F och T. Testbart men inte undersökt. Kan 
minska celluliter (Vc) är testbart och har undersökts, liksom Chlorellas antibakteriella 
egenskaper (Vg). 
 
4.2.7.1 Minskar röda vinblad celluliter? 
Röda vinblad (Vitis vinifera L.), en av ingrediensen i MethodDraine Slim, påstås kunna 
vara behjälpliga med att minska celluliter. Artikelsök via PubMed och Web of Science 
testar evidensen bakom påståendet. Söktermer: Grapevine leaves alt. Vitis vinifera L + 
cellulite* = 0 träffar.  
Slutsats: påståendet saknar vetenskapligt stöd. 
 
Är det testbart om det går att behålla ett starkt immunförsvar (Ve) med hjälp av 
Chlorella (N)? Egentligen är det klassificerat som vagt, klass 2, men då det vid 
artikelsökning hittades en studie som hävdade just detta samband, baserat på påverkan 
av inflammationsmarkörer som följd av Chlorella-intag, förefaller det motiverat att 
nämna denna. I en blindad, randomiserad, placebo-kontrollerad studie från 2012 visade 
nämligen Kwak et al [87] en ökning av aktiviteten hos natural killer-celler samt ökad 
produktion av specifika interferoner och andra cytokiner efter 8 veckors intag av 
Chlorella. I en annan studie [88], vars konklusion var att Chlorella påverkade 
leverfunktionen positivt hos en patientgrupp med kronisk hepatit C-virusinfektion, 
föreslog författarna att resultaten beror på Chlorellas immunostimulatoriska effekt. 
Ytterligare några äldre studier är inne på samma spår, att Chlorella verkar ha en 
immunomodulatorisk effekt [89, 90]. Halperin et al [91] kom däremot inte fram till ett 
lika övertygande resultat då de undersökte den immunostimulerande effekten av 
Chorella hos en grupp friska vuxna som genomgick en influensevaccination. Inget ökat 
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antikroppssvar sågs hos de som fick Chlorella som tillskott i samband med 
vaccinationen, förutom i gruppen 50-55 år.  
 
4.2.7.2 Är Chlorella virus- och bakterihämmande (Vg)?  
Generellt sett är mikroalger rika på olika fytokemikaler som karotenoider, fenoler, 
phycocyaniner, aminosyror, sulfaterade polysackarider och fleromättade fettsyror [92]. 
Enligt Hanaa et al. [92] ger dessa komponenter en mängd hälsofördelar, då de kan utöva 
bland annat antioxidativ-, antimikrobiell-, antiviral- och antiinflammatorisk effekt. 
Under framförallt det senaste årtiondet har mikroalger undersökts på jakt efter 
farmakologiskt gångbara komponenter, vilket resulterat i att ett antal komponenter med 
antibakteriella egenskaper isolerats och karakteriserats [92]. Förslag på 
verkningsmekanism: den antimikrobiella aktiviteten hos extrakt från mikroalgen S. 
platensis har förklarats av den höga koncentrationen av γ-linolensyra och dess påverkan 
på framförallt gramnegativa bakteriers cellvägg. Vid artikelsökning i PubMed med 
sökkombinationen Chlorella AND antiviral erhölls 8 träffar. Chlorella AND 
antimicrobial gav 310 träffar. Vid insnävning till Species: Humans återstod 16 träffar, 
vid ytterligare insnävning till Clinical Trials återstod 3 studier. Inga av dem var helt 
relevanta för påståendet.  
 
Slutsats: viss evidens för påståendet verkar finnas, dock behövs fler studier, framför allt 
humanstudier, för att kunna dra slutsatser om prakisk effekt på människa.  
 
 
4.3 Ämnen med påstått ”utrensande egenskaper” 
Många ämnen påstås inneha utrensande egenskaper. I produktsökningen förknippades 
inte mindre än 40 växter/beståndsdelar/födoämnen med dessa egenskaper. Vid sökning i 
PubMed med växtnamnet/namnet på den aktiva substansen i de fall detta var angivet, 
tillsammans med/AND ”detoxification” kom det upp ett flertal träffar, vilket tyder på att 
födoämnens detoxifierande egenskaper är ett populärt forskningsområde. Det som 
undersöks är ofta påverkan på CYP450-enzymer eller påverkan på nivåer av glutation. 
Det ryms inte inom ramarna för den här studien att gå igenom alla träffar, däremot 
redogörs för antal träffar för att på så vis ge en fingervisning om forskningsintresset för 
respektive ämne. 
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Tabell 5 

Ämnen med påstått ”detoxifierande/utrensande” egenskaper 

	  
Ingrediens	   Sökord	  (+	  detoxification)	   Antal	  träffar	  
Anis/anisfrö	   anise	  or	  Anisum	   0	  	  
Björklövsextrakt	   birch	  leaf	   10	  
Bockhornsklöver	   fenugreek	  or	  Trigonella	  foenum-‐

graecum	  
0	  

Brännässla	   nettle	  or	  Urtica	  dioica	   3	  
Chlorella	   Chlorella	   35	  
Cikoria	   chikory	  or	  Cichorium	  intybus	  L.	   3	  
Citrus	   citrus	   52	  
Fänkål/fänkålsfrö	   fennel	  or	  Foeniculum	  vulgare	   1	  
Grönt	  te	   green	  tea	   45	  
Gullris	   goldenrod	  or	  Solidago	  virgaurea	  L.	   0	  
Gurkmeja/Curcumin	   Curcumin	   68	  
Ingefära	   ginger	   8	  
Kamomill	   chamomile	   2	  
Kanel	   cinnamon	   5	  
Kardborre	   burdock	  or	  Arctium	   0	  
Katrinplommon	   prune	   0	  
Kelp	   kombu	  or	  Laminaria	  japonica	   2	  
Klorofyll	   chlorophyll	   149	  
Kolin	   choline	   86	  
Kronärtskocka	   artichoke	  or	  Cynara	  scolymus	   2	  
Linfrö	   flaxseed	   5	  
Majs	   corn	  or	  zea	  mays	   247	  
Mariatistel	   Milk	  thistle	  or	  Silybum	  marianum	   7	  
Mjölon	   Arctostaphylos	  Uva-‐ursi	   0	  
Maskros	   dandelion	  or	  Taraxacum	  officinalis	   2	  
Pectasol	  (mod.	  pektin)	   pectasol	   2	  
Pepparmynta	   peppermint	  or	  Mentha	  piperita	   3	  
Persilja	   parsley	  or	  Petroselinum	   7	  
Psyllium	   psyllium	  or	  Semen	  isphagula	  L.	   0	  
Rödalm	   field	  elm	  or	  Ulmus	  minor	   0	  
Rödbeta	   beetroot	   2	  
Rödklöver	   red	  clover	  or	  Trifolium	  pratense	   5	  
Spirulina	   spirulina	  or	  Arthrospira	  plantensis	   6	  
Timjan	   thyme	  or	  Thymus	  vulgaris	   4	  
Triphala	   triphala	   0	  
Vetegräs	   wheatgrass	  or	  Agropyron	   2	  
Vitlök	   garlic	   64	  
Växtfiber	   plant	  fiber	   36	  
Wakame	   wakame	  or	  Undaria	   0	  
Älgört	   queen-‐of-‐the-‐meadow	  or	  

Filipendula	  ulmaria	  
0	  

 
 
 
 
4.4 Kontakt med företagen 
Mail skickades ut (se bilaga A och B) till både återförsäljare och tillverkare, med frågor 
angående produktpopularitet, omsättning, vad som krävs för att en produkt skall 
förknippas med ordet detox i beskrivning/sökfunktion på hemsidan och hur det förhåller 
sig med evidensbasering. Återförsäljarna svarade i hög utsträckning, dock blev det 
vanligaste svaret att ”resurser saknas för att kunna svara på dylika frågor”. 
Tillverkarna svarade inte alls, med ett undantag. Holistic svarade att de ”både förlitade 
sig på tradition och forskning” samt skickade med referenser till artiklar om effekter av 
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Chlorella. De förtydligade även att de enligt lag inte får ha påståenden om utrensande 
effekter av detoxprodukter, därav mycket kortfattade produktbeskrivningar.  
 
4.5 Konklusion 
Trots åtstramad lagstiftning kring hälsopåståenden kvarstår många tveksamheter. Av de 
undersökta produkterna var det inte många som klarade sig helt utan frågetecken kring 
grunden bakom tillhörande påstående. Till en och samma produkt kopplades inte sällan 
en blandning av påståenden; några av dem saknade grund helt, några var 
okontroversiella och evidensbaserade, några var alltför ospecifika. Det här är 
problematiskt för konsumenten och just därför en orsak till att lagstiftningen på senare 
år ändrats. Kommunerna, Livsmedelsverket och Konsumentverket delar på ansvaret för 
att se till att regler kring hälsopåståenden efterföljs. Branchorganisationen Svensk 
Egenvård har därutöver tagit på sig ett visst ansvar för att se till att medlemmarna följer 
uppsatta riktlinjer. Slumpvisa kontroller görs i kommunerna, men av den här uppsatsen 
framgår att det finns mycket kvar att göra. Att produktpåståenden kring 
växter/växtsubstanser (så kallade ”Botanicals”) tillåts göras på företagens eget ansvar 
tills de godkänts eller förkastats av EFSA verkar röra till det en del, vilket går att avläsa 
i en anmälning mot viktminskningspreparatet Bio Drain som gjorts till Svensk Egenvård 
(av deras egen granskare) under 2013 [57]. Ur anmälan och företagets svar går det att 
utläsa att New Nordic anser sig kunna använda påståenden kring kronärtskocka, cikoria 
och maskros då de är så kallade ”pending claims”, beslut är ännu ej taget av EFSA. 
Granskaren (anmälaren) protesterar inte mot det, men förtydligar att anmälan rör det 
ospecifika i annonsen: att det antyds att fler ämnen än kronärtskocka stöder kroppens 
egna reningsprocesser, men förutom kronärtskocka och magnesium anges det inte 
vilket/vilka ämnen som har de angivna effekterna. Det är med andra ord ingen utväg för 
tillverkare och återförsäljare att vara ospecifika, tvärtom. Just ospecifika påståenden 
används flitigt; av undersökningen framgick att det snarare var regel än undantag att en 
produkt åtminstone på ett ställe (antingen av tillverkaren eller av en återförsäljare) 
behäftats med minst ett ospecifikt påstående. Påståenden för samma produkt kan skilja 
sig åt beroende på återförsäljare och tillverkare. I många fall är det en tolkningsfråga, 
vilket märktes även här i uppsatsen då påståenden kategoriserades efter testbarhet; det 
finns alltid en subjektiv komponent när det kommer till tolkning av ordalydelser.  
 
Av de påståenden som bedömdes testbara inom ramen för den här uppsatsen, 
analyserades nio av dem genom artikelsökning och genomgång. I vissa fall saknades 
evidens helt, i vissa fall fanns svag evidens, i vissa fall måttlig. Avsaknad av 
kontrollerade, randomiserade studier utförda på människor gör att det i flera fall är svårt 
att värdera den praktiska användningen, även om det finns grund för själva påståendet. 
Det räcker inte bara med att påvisa att ett ämne kan ha viss effekt, det behövs även 
uppgifter om i vilken dos påståendet gäller, hur ofta det behöver intas, om effekten 
gäller alla, även normalfriska, eller om det är begränsat till en viss målgrupp och om det 
finns några risker med intag av rekommenderad/terapeutisk dos. De påståenden om 
utrensning/detoxifierande egenskaper som hittills granskats av EFSA har underkänts, då 
tillräckliga evidens saknats. Under kommande år, i takt med att fler påståenden 
granskas, kommer det troligtvis att få effekt på vilka hälsopåståenden som försvinner, 
vilka som är kvar och vilka nya som dyker upp. Mikroalger, exempelvis Chlorella och 
Spirulina, är föremål för intensiva studier och i takt med att forskningen fortskrider 
kommer hypoteser om effekt att dyka upp, testas och antingen godkännas eller 
förkastas. För närvarande präglas branchen av en osäkerhet som smittar av sig till 
konsumenterna, då det inte går att veta om ett påstående är korrekt eller inte utan att 
själv söka efter evidens. Tumregeln för detoxdieter kvarstår: tillräckliga evidens saknas 
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för att en viss detoxdiet eller ett viss detoxpreparat skall kunna förespråkas. Däremot 
går det att påverka kroppen genom vad vi äter, till vissa delar är det en påverkan som 
kroppen själv balanserar upp, som i fallet med syra-bas balans, till vissa delar är det en 
påverkan som kan få oförutsedda konsekvenser, som i fallet med vissa hämmare eller 
inducerare av leverenzym. Det går dock inte att generellt detoxa/avgifta kroppen.  
 
 
 
5 Diskussion 
Kan man säga att detoxdieter vilar på en vetenskaplig grund, bara för att det existerar 
födoämnen med så kallat detoxifierande egenskaper? Givetvis inte. Även företrädare för 
en evidensbaserad detox erkänner att det idag snarare handlar om försäljningsargument, 
för att citera Cohen, professor i komplementär/integrativ medicin [9]: ”While a modern 
science of ”detoxicology” seems to be emerging, evidence based detoxicology still 
seems quite far off, and at present ”detox” is certainly more of a sales pitch than a 
science”. Har Cohen rätt i att en modern ”detoxologi” håller på att växa fram? Det var 
åtta år sedan han skrev sin krönika och inte mycket tyder på att vi är närmare idag än då. 
Förvisso har det gjorts mycket intressant forskning på temat ”ämnen med detoxifierande 
egenskaper”, men steget därifrån till kommersiella detoxpreparat är stort. Det 
förekommer intressant nog en viss diskrepans mellan populära ämnen i detoxpreparat 
och ämnen intressanta ur forskningssynpunkt; det blev tidigt i arbetet klart att 
kopplingen mellan aktuell forskning och detoxprodukter på många håll är obefintlig, om 
produktreferenser tvunget skulle skrivas ut skulle det snarare bli till Bondepraktikan än 
till artiklar hittade i PubMed. Frågor som har börjat ställas, men tyvärr inte på 
tillräckligt bred front, är: vilka toxiner åsyftas? Vilka bevis finns på att de skadar vår 
hälsa? Hur går det att kvantifiera? Hur diagnostiserar vi en patient som är i behov av 
detox? Vilka behandlingar är effektiva för eliminering av vilka toxiner? Det är frågor 
som Dixon tar upp i ett försök att problematisera detoxboomens totala avsaknad av 
evidens [39]. Ernst ställde sig samma frågor i sin översiktsartikel 2012 [3] och menar att 
än så länge finns det inte evidens nog att kunna besvara en enda av punkterna. 
 
En  annan del av argumentationen kring detox baserar sig på att reningskurer som 
företeelse har funnits i tusentals år, därför måste det ligga något i det. Behovet av rening 
har blivit en alternativ dogm, det vill säga en fastslagen sanning som inte ifrågasätts, 
lika lite som vi ifrågasätter att jorden är rund. Jag tänker att det är en intressant aspekt 
av detoxboomen – varför känner vi behovet av att rena oss så pass starkt att vi betalar 
mycket pengar för något många av oss inte ens tror på fullt ut? Vad är det vi vill rena 
oss från? Stress, ångest, överflödiga kilon, köpa oss lite extra livslängd eller är det 
snarare en motivationshöjare i stil med att köpa nya träningskläder samtidigt som vi 
köper gymkort i januari? Det här är ett område värt att undersöka i sig. Mycket tyder på 
att vi mår sämre, sett i sjukskrivningstal, psykisk ohälsa och psykosomatiska åkommor  
[93-95]. De självskattningstester som finns rörande behov av detox är formulerade så att 
lejonparten av oss rekommenderas en kur. Givetvis finns det många som tycker att 
detoxdieter fungerar, oavsett evidens. Placebo är en konstaterad faktor att räkna med, 
både inom konventionell och alternativ medicin. Vi är även genetiskt olika och en 
framtid där medicinering skräddarsys för just din genuppsättning låter kanske som 
science fiction men är teknologiskt sett möjligt [96]. Givetvis är det möjligt att just du 
skulle bli hjälpt av ett preparat som inte visar signifikant effekt i större studier, men det 
är mer troligt att det rör sig om placebo. Kan det inte få vara så då? är ytterligare en 
högst relevant fråga. Tror jag på det och det hjälper mig att må bättre, oavsett orsak, har 
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det då inte fyllt sin funktion? Nja. För det första handlar det om oärlighet. Det är 
enorma belopp i omsättning, det finns en uppsjö bedragare som ser en chans att tjäna 
pengar inom en lukrativ marknad. Det finns alltid en risk att köpt preparat innehåller 
något helt annat än vad som står på förpackningen. Det är svårt att som konsument 
avgöra vilka påståenden det finns uppbackning för och vad som är rena falsarierna, 
därav lagstiftningen som dessvärre inte helt följs. Att försöka döva symtom med 
placebo kan även leda till underlåtelse att ta itu med grundproblemet, oavsett om det är 
av psykisk eller fysisk orsak; det vill säga det kan vara rent skadligt. Interaktioner med 
läkemedel eller riskerna med undernäring har redan nämnts.  
 
Vi ser nu en samhällsutveckling som går bort från evidens, en utveckling som jämställer 
mediaprofilers tyckande med rådande forskningsläge och gärna ställer dem mot 
varandra i morgonsoffor och debattprogram. Givetvis måste hela tiden rön ifrågasättas 
och utmanas för att vi skall komma vidare, men det måste ske på en evidensbaserad 
grund för att trovärdighet och på sikt patientsäkerhet inte skall urholkas. 
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Bilagor 
Bilaga A - Frågeutskick till återförsäljare 
 
 
Hej! Jag heter Åsa Ankarling och studerar hälsovetenskap vid Linnéuniversitet i 
Kalmar. Då jag för närvarande skriver mitt examensarbete om detoxprodukter och 
detoxifierande substanser i födoämnen, undrar jag vilka produkter som säljer mest? Jag 
skulle vara mycket tacksam om ni ville bistå mig med underlag på det området: vilka 
detoxprodukter i ert sortiment som säljer bäst och även, om det går för sig, ungefär hur 
stor omsättningen är på detoxprodukter? 
 
Stort tack på förhand, 
 
Åsa Ankarling 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 
 

Bilaga B - Frågeutskick till tillverkare 
 
 
 
Hej, jag heter Åsa Ankarling och är student på Linnéuniversitetet i Kalmar, Sverige. Jag 
läser hälsovetenskap och arbetar för närvarande på mitt examensarbete, vilket avhandlar 
detoxifierande substanser i födoämnen. Jag har förstått att ni är en av de 
största/populäraste tillverkarna av detoxpreparat på den svenska marknaden och skulle 
därför bli mycket tacksam om ni tog er tid att besvara några korta frågor, med 
utgångspunkt från de X produkter som ligger under kategorin detox på er hemsida, det 
vill säga XX, XX, XX. 

Om det känns för tidsödande eller blir för knepigt att svara på samtliga frågor, svara 
gärna efter bästa förmåga, bättre något än inget! 
 
1, Vad innebär begreppet detox för er?  
2, Vad krävs av en produkt för att ni skall namnge den med "cleansing" eller "detox"?  
3, Lutar ni er på någon forskning och i sådana fall, har ni möjlighet att bifoga någon 
länk eller kortare sammanfattning av den aktuella forskningen?  
4, De ingredienser som ingår i produkten/produkterna, hur har ni bestämt dos? 
5, Finns det några tankar om inbördes synergieffekt? 
6, Vilka specifika substanser i era preparat har en detoxifierande effekt? 
7, De som inte har det, vad fyller de för syfte i produkten? 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Åsa Ankarling 
 


