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Sammanfattning  
 

Tvättmedel har många egenskaper för att fungera rent tekniskt, men de har också visat sig ha 
en viss toxicitet för vattenlevande organismer. Några av de vanligaste beståndsdelarna i 
tvättmedel är tensider, komplexbildare, blekmedel och enzymer. Tensider verkar upplösande 
på smuts men kan också skada cellmembran hos levande organismer, och detta har visat sig 
ha betydelse för toxiciteten i produkterna. Den biologiska reningen i reningsverk har dock 
förmågan att avgifta stora delar av tvättmedlens innehåll. Syftet med denna studie var att 
undersöka toxiciteten hos ett antal vanliga tvättmedel, och hur deras toxicitet påverkas av 
bakterier i aktivt slam, samt att studera huruvida toxiciteten i produkterna avtar efter hand. 
Nio tvättmedel undersöktes, med avseende på akut toxicitet, avgiftning samt toxiska ämnen. 
24-h EC50-värdena varierade mellan 5,4 mg/l (Neutral; mest giftigt) och 136,5 mg/l 
(Maxitrat; minst giftigt). Majoriteten av produkterna var mindre giftiga och avgiftades 
snabbare efter tillsats av aktivt slam. Ett försök till identifiering av de toxiska ämnena gav 
otydliga resultat, men antydde att de är av lipofil karaktär. Ett visst samband mellan toxicitet 
och tensidinnehåll skulle kunna skönjas för tvättmedlen i denna studie, men det är svårt att dra 
några säkra slutsatser, inte minst på grund av att informationen på produkternas förpackningar 
ofta är bristfällig. Men med den ökande mängd kemikalier som människa och miljö utsätts för 
vore en mer sparsam konsumtion kanske på sin plats liksom ytterligare studier av vad som 
orsakar toxiciteten. 

Summary 
 

Detergents have many properties to function technically, but they have also proven to be toxic 
to aquatic organisms. Some of the most common ingredients in detergents are surfactants, 
builders, bleaching agents and enzymes. Surfactants have the ability to dissolve dirt but can 
also damage cell membranes in living organisms, and this is significant for the toxicity of the 
products. However, sewage treatment plants, primarily the biological purification, have the 
ability to detoxify the majority of the detergent components. The aim of this study was to 
determine the toxicity of a number of common detergents, how the toxicity is affected by 
activated sludge bacteria, and to study whether the toxicity gradually decreases. Nine 
detergents where analyzed, in regard to acute toxicity, detoxification, and toxic substances. 
The 24-h EC50 values varied between 5,4 mg/l (Neutral; most toxic) and 136,5 mg/l 
(Maxitrat; least toxic). The majority of the products were less toxic and more rapidly 
detoxified with the addition of activated sludge. An attempt to identify the toxic substances 
gave unclear results, but suggested that they are of lipophilic nature. A correlation could 
perhaps be made out between toxicity and surfactant content in these detergents, but certain 
conclusions are hard to make, not least because of lacking information on the detergent 
packaging. However, with the increasing amount of chemicals that both humans and nature 
are subjected to, a more careful consumption may be in order as well as further studies on 
what chemicals in the detergents that are causing the toxicity.   
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1 Inledning 
 

En stor mängd kemikalier finns i många av de produkter vi använder i dagens samhälle, och 
dessa ämnen kan spridas till naturen via vårt avloppsvatten. Tvättmedel används för dess 
rengörande, blekande, mjukgörande och desinficerande egenskaper. Säljargument för 
tvättmedel är oftast deras tvätteffektivitet, fläckborttagningsegenskaper, samt hänsyn till 
allergiker och miljö. Det har dock visat sig att innehållet i tvättmedel kan ha negativa effekter 
på miljön. Användningen av tvättmedel i Europa uppgick år 2008 till 4 miljoner ton/år. I 
Skandinavien användes ca 4-5 kg/person/år, och i södra Europa ungefär 12-13 kg/person/år 
(Europeiska Kommissionen, 2009). 

 

1.1 Tvättmedels toxicitet 
 

Man vet idag att tvättmedel och dess ingredienser är relativt toxiska för akvatiskt liv. 
Tvättmedel och sköljmedel är giftiga för akvatiska organismer vid koncentrationer mellan 
0,07 och 35,4 mg/l. I en studie gjord av Pettersson et al. (2000) testades toxiciteten hos 
flertalet svenska tvättmedel och sköljmedel på Daphnia magna. Endast ett av tvättmedlen 
hade ett 48-h EC50-värde över 100 mg/l, medan de andra hade 48-h EC50-värden mellan 4 
och 85 mg/l. Sköljmedlen visade sig ha 48-h EC50-värden mellan 15 och 166 mg/l. I samma 
studie undersökte man också avgiftning för många av produkterna, och såg att samtliga i 
någon mån var avgiftade efter 16 dagar, samt att avgiftningen gick betydligt snabbare då 
aktivt slam hade tillsatts. De produkter som hade lägst EC50-värden var också de som hade 
störst innehåll av tensider. 

I den industriella och vardagliga användningen utsätts tvättvatten bland annat för mekanisk 
bearbetning, höga temperaturer och vattnets hårdhet. Dessa faktorer har en reducerande 
inverkan på tvättmedlens toxicitet, vilket alltså betyder att tvättvatten från en tvättmaskin är 
mindre giftigt än ett icke bearbetat vattenprov där tvättmedel tillsatts (Pettersson et al., 2000).  

 

1.2 Tvättmedels innehåll 
 

De vanligaste ingredienserna i tvättmedel är tensider, komplexbildare, komplexbildarnas 
tillsatsämnen, enzymer, parfym samt blekningsmedel. Tidigare spelade fosfater en viktig roll 
som komplexbildare i tvättmedel, bland annat på grund av deras förmåga att avhärda vattnet, 
höja vattnets pH samt förhindra att smutspartiklar fälls ut. År 2008 förbjöds dock användandet 
av fosfater i tvättmedel i Sverige, på grund av bidraget till den akvatiska eutrofieringen 
(Kemikalieinspektionen, 2010a).  
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1.2.1 Tensider 

Tensider är ämnen som sänker en vätskas ytspänning. De har en hydrofob och en hydrofil del, 
vilket gör att de ansamlas i fasgränsytor, till exempel mellan olika vätskor som olja och 
vatten, eller mellan vatten och en fast fas, som biologiska membran. Genom den minskade 
ytspänningen underlättas bland annat emulgering, dispergering och skumbildning, samt 
vätning av fasta ytor, såsom textil. Tensider kan vara anjoniska, katjoniska, nonjoniska eller 
amfotära (det senare innebär att den polära, hydrofila, gruppen är både positivt och negativt 
laddad). Vanligast i tvättmedel är anjoniska tensider, följt av nonjoniska (Swedmark, 1999).  

Nedbrytbarheten hos tensider beror framför allt på strukturen i molekylens hydrofoba del 
(kolkedjan); främst grenighet och längd. De vanligaste anjon-, nonjon- och katjontensiderna 
anses vara lätt biologiskt nedbrytbara. På grund av tensiders hydrofila egenskaper och 
nedbrytbarhet, anses de inte vara ämnen som bioackumuleras (Swedmark, 1999).  

Tensiders giftighet för akvatiska organismer beror framför allt på deras interaktioner med 
lipiderna i cellmembranen. De modifierar cellmembranens permeabilitet för joner och 
molekyler, till exempel i gälepitelet, så att funktionen i andningsorganen hos de flesta 
organismer störs (Pettersson et al., 2000). Om de passerar hud och gälar verkar tensider också 
på inre organ. Vid låga tensidkoncentrationer ökar permeabiliteten i cellmembran något, men 
vid höga koncentrationer förstörs lipidskiktet och cellen spricker (Swedmark, 1999). Tensider 
ingår också naturligt i levande organismer. De har en viktig funktion hos unga mänskliga 
foster, där de minskar ytspänningen i lungblåsorna så att dessa kan utvidgas och fyllas med 
luft vid det nyfödda barnets första andetag (Nationalencyklopedin, 2010a).  

I en studie av effekterna hos den anjoniska tensiden LAS (linjär alkylbensensulfonat) har man 
sett att både luktsinne, andning och gälfysiologi hos laxar påverkas av detta ämne (Lewis, 
1990). Alkylfenoler är en grupp ämnen som bildas vid nedbrytning av vissa nonjoniska 
tensider, och har visat sig ha hormonstörande egenskaper. Man har till exempel sett att fisk 
som utsätts för alkylfenoler får en förhöjd produktion av ägguleproteinet vitellogenin (Walker 
et al., 2006). Vissa alkylfenoler är långlivade, bioackumuleras, ansamlas i sediment, och är 
giftiga för många vattenlevande organismer (Arukwe et al., 1999).  

I reningsverk renas avloppsvattnet från tensider dels genom den bakteriella nedbrytningen, 
dels genom adsorption av ämnena till det aktiva slammet. På dessa sätt kan mer än 97 % av 
tensiderna avlägsnas (Schwuger, 1997). 

1.2.2 Komplexbildare 

Komplexbildare tillsätts tvätt- och rengöringsmedel för att avhärda vattnet (göra det mjukare 
genom att binda till katjoner) och för att deaktivera metalljoner som kan bryta ned blekmedel 
(Kemikalieinspektionen, 2010b). En komplexbildare som ersatt fosfater och som ofta 
förekommer i tvättmedel är zeolit A, som är en typ av aluminosilikat. Zeolit A är till skillnad 
från de flesta av tvättmedlens övriga beståndsdelar inte vattenlösligt, varför det är viktigt att 
partikelstorleken minimeras. I olika studier har mellan 80 och 99 % av zeoliterna visat sig 
avlägsnas i det biologiska steget i reningsverk (Schwuger, 1997). 
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1.2.3 Övriga kemikalier 

Komplexbildarnas tillsatsämnen. Detta är ämnen som bidrar till komplexbildarnas funktion. 
De binder till magnesiumjoner, löser upp tvättmedlen och förhindrar att fällningar uppstår, 
vilket förbättrar tvätteffekten. En vanlig grupp av sådana ämnen är polykarboxylater 
(Schwuger, 1997).  

Blekningsmedel. De vanligaste verksamma ämnena i blekningsmedel är perborat och 
klorföreningar. De agerar ofta genom oxidation och är toxiska för bland annat fiskar, 
evertebrater och olika växter (Environmental Resources Ltd, 1978).  

Enzymer. Enzymer tillsätts tvättmedel för deras förmåga att bryta ner organiskt material, 
såsom proteiner, fetter och kolhydrater (Nationalencyklopedin, 2010).  

 

1.3 Miljömärkning av tvättmedel 
 

Det finns ett antal olika miljömärkningar som kan tilldelas tvättmedel i Sverige, till exempel 
Bra Miljöval och Svanen. Bra Miljöval innebär bland annat att tensider ska vara anaerobt 
nedbrytbara till 60 %. Tensider, komplexbildare och blekningsmedel ska vara lättnedbrytbara 
och får inte vara mycket giftiga för vattenlevande organismer (LC50, EC50 och IC50 >1 
mg/l) (Naturskyddsföreningen, 2006). För Svanen-märkning krävs bland annat att tensiderna 
är både aerobt och anaerobt nedbrytbara. Det totala innehållet av kemikalier i produkten (alla 
substanser utom komplexbildare) får inte överstiga 14,0 g/kg tvätt. Svanen-märkning innebär 
också vissa krav för bland annat komplexbildare, enzymer och parfymer (Nordic 
Ecolabelling, 2010). 

 

1.4 Reningsverk 
 

Avloppsreningsverken är konstruerade för att rena avloppsvatten av ”hushållskaraktär”. I 
första hand avses då toalettpapper, suspenderat material, lättnedbrytbart organiskt material, 
fosfor och kväve. Avloppsreningsverk med utbyggd kväverening har i allmänhet bäst 
reduktion, inte bara av kväve utan även av andra ämnen. I stort sett inga svårnedbrytbara 
ämnen försvinner dock; de går antingen till atmosfären, till slammet eller följer med det 
utgående vattnet. De flesta tungmetaller och klassiska miljögifter som till exempel PCB 
adsorberas till partiklar och fördelar sig därmed till slamfasen. Endast några få procent följer 
med det renade avloppsvattnet ut i recipienten. Lösta ämnen avlägsnas i huvudsak i den 
biologiska reningen om de är lättnedbrytbara. Organiska ämnen som är lösta kan i vissa fall 
bindas till partiklar och kan då följa med slammet till rötning (Naturvårdsverket, 2008). 

Den biologiska reningen kan utföras på olika sätt. Vanligast är den s.k. aktivslamprocessen. 
Under denna aeroba process bryter bakterier ned det organiska materialet med hjälp av syre, 
varvid koldioxid och vatten bildas samtidigt som ny biomassa byggs upp. Efter denna rening 
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avskiljs vatten från slam. Reningsgraden är mellan 90 och 95 procent (Naturvårdsverket, 
2008). 

 

1.5 Problemställning 
 

Vi vet idag inte mycket om vilka ämnen olika produkter innehåller, hur mycket av ämnena 
som läcker ur dessa produkter och vilka halter som förekommer i avloppsvattnet – något som 
är av stort ekotoxikologiskt intresse. Det behövs mer kunskap om kemikalierna i tvättmedel, 
bland annat hur toxiska de är och hur de avgiftas i reningsverk, vilket detta arbete kommer att 
behandla.  

 

1.6 Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka toxiciteten hos ett antal vanliga tvättmedel, hur denna 
toxicitet påverkas av bakterier i aktivt slam, samt att studera huruvida toxiciteten i 
produkterna avtar efter hand. 

 

2 Material och metod 
 

I studien undersöktes nio olika tvättmedel som säljs på den svenska livsmedelsmarknaden. 
Alla varumärken utom ett valdes med utgångspunkt i en artikel skriven i GöteborgsPosten den 
28 mars 2008, där tvätteffekten hos nio tvättmedelsmärken undersöktes. I undersökningen 
testades både den rengörande och den färgbevarande förmågan på textilier med fläckar av 
bland annat rödvin, kakao och olja. Samtliga tvättmedel var miljömärkta med antingen 
Svanen eller Bra Miljöval. I denna studie testades toxiciteten i proverna med hjälp av 
testorganismen Daphnia magna; ett vattenlevande kräftdjur som ofta används i både akuta 
och kroniska ekotoxikologiska riskbedömningar. 

 

2.1 Testade tvättmedel 
 

Tvättmedlen som testades var Willys, Skona, Lina, Neutral, X-tra, Maxitrat, Ariel, Via och 
Grumme. Alla förutom Grumme ingick i en undersökning i GöteborgsPosten där tvättmedlens 
reningseffekt testades. Ett nionde, Nopa, ingick också i artikeln, men detta märke gick inte att 
hitta i de vanligaste livsmedelsaffärerna när studien skulle påbörjas, och ersattes därför med 
Grumme. Samtliga tvättmedel var kulörtvättmedel utom Maxitrat som var ett vittvättmedel. 
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Nedan följer en tabell över de studerade tvättmedlen och deras innehåll, vilket avlästes på 
förpackningarna.  

 

Tvättmedel Innehåll 

 Tensider Komplexbildare med 
tillsatsämnen 

Övriga ämnen 

Via 5-15 % anjon- och 
nonjontensider 

15-30 % zeoliter  

Ariel 5-15 % anjontensider; <5 
% nonjontensider 

15-30 % zeoliter; <5 % 
polykarboxylater; <5 % 
fosfonater 

<5 % tvål, enzymer, parfym 

Skona 5-15 % nonjontensider; 
<5 % anjontensider, 

5-15 % zeoliter, 15-30 % 
natriumkarbonater; 5-15 % 
polykarboxylater; 

5-15 % tvål; <5 % CMC, enzymer, 
parfym 

Neutral 5-15 % nonjontensider; 15-30 % zeoliter; <5 % 
polykarboxylater, 
fosfonater, 

<5 % tvål, enzymer 

X-tra 5-15 % nonjontensider; <5 % polykarboxylater <5 % tvål, enzymer, parfym 

Willys 5-15 % nonjontensider; 
<5 % anjontensider 

5-15 % zeoliter; <5 % 
polykarboxylater 

5-15 % tvål; <5 % enzymer, parfym 

Lina 5-15 % nonjontensider; 
<5 % anjontensider, 

>30 % natriumkarbonat 5-15 % natriumsilikat, 
natriumcitrat; <5 % tvål, enzymer 

Maxitrat <5 % anjontensider, 
nonjontensider, 

15-30 % zeoliter; <5 % 
polykarboxylater, fosfonater 

5-15 % syrebaserade blekmedel; 
optiska blekmedel; enzymer; 
parfym; <5 % tvål 

Grumme 5-15 % nonjontensider; 
<5 % anjontensider 

>30 % natriumkarbonat; <5 
% polykarboxylater 

15-30 % natriumsilikat; 5-15 % 
natriumcitrat, natriumsulfat; <5 % 
tvål, CMC, enzymer, parfym 

Tabell 1. Innehållet i de tvättmedel som testats i denna studie, enligt vad som angavs på 

förpackningarna. 

 

2.2 Bestämning av akut toxicitet 
 

Den akuta toxiciteten bestämdes enligt standarden ISO (1996). Varje tvättmedel testades vid 
11 koncentrationer plus ett referensprov (totalt 12 prover per koncentrationsserie). Den högsta 
testkoncentrationen var 1 g/l, därefter halverades halten tio gånger, till den lägsta 
koncentrationen som var ca 0,001 g/l. Syftet med studien var även att studera huruvida 
bakteriekulturer från reningsverk påverkar produkternas toxicitet. Parallellt med nämnda 
prover bereddes därför också för varje tvättmedel en likadan koncentrationsserie där 200 µl 
lösning från aktivt slam tillsattes varje prov. Det aktiva slammet hämtades från 
luftningsbassängerna på Ryaverket i Göteborg, samma dag som testet påbörjades, och 
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Figur 1. Preparerade koncentrationsserier i 

Petriskålar för tre tvättmedel. 

förvarades i kylskåp under tiden testet 
pågick. Till samtliga prover användes 
Petriskålar med 50 ml testlösning i 
varje. I varje koncentration samt i 
referenserna tillsattes 10 st Daphnia 

magna (48-72 h gamla). Antalet 
immobiliserade dafnier räknades efter 
24 respektive 48 timmar, för att på så 
sätt kunna bestämma varje produkts 
EC50-värde, dvs. den koncentration vid 
vilken 50 % av testorganismerna 

immobiliseras. Efter den första 
veckans tester sammanställdes 
resultatet av antalet immobiliserade 
dafnier, och EC50-värden räknades ut med den så kallade Probit-metoden. När Daphnia 

magna hade immobiliserats i färre än tre testkoncentrationer användes istället ett binomialtest 
eller Moving average-metoden för att beräkna EC50. Testet delades upp i tre omgångar (två 
tvättmedel började testas första dagen, tre den andra dagen och fyra den tredje dagen), och vid 
varje nytt tillfälle gjordes även en koncentrationsserie av referenskemikalien kaliumdikromat 
(K2Cr2O7) för att kontrollera organismernas känslighet.  

 

2.3 Spädningsfaktor 
 

Medan ett EC50-värde är ett bra mått på en produkts/kemikalies giftighet, måste det ställas i 
relation till hur mycket av produkten som faktiskt konsumeras och därmed riskerar att föras ut 
i miljön. För tvättmedel kan detta räknas ut utifrån rekommenderad dosering samt densitet, 
vilket brukar anges på förpackningen. Eftersom doseringen varierar (här mellan ca 8,7 och 
17,5 ml tvättmedel/kg tvätt) liksom densiteten (här mellan 0,7 och 1,16 g/ml) kommer också 
koncentrationen tvättmedel i det utgående tvättvattnet att variera. Ur ekotoxikologisk 
synpunkt blir den intressanta frågan att ställa sig i vilken utsträckning produktens EC50-värde 
överskrids i detta vatten, och vilken mängd rent vatten i liter som krävs för att späda 
produkten till sitt EC50-värde. Denna mängd vatten, spädningsfaktorn, räknades ut för varje 
tvättmedel med hjälp av ekvationen 

Spädningsfaktor = (dosering*densitet)/EC50 

där dosering är den dosering som angetts för 3-5 kg tvätt, mjukt vatten och normalt smutsad 
tvätt (ml), densitet är den densitet som angetts på förpackningen och i annat fall räknats ut i 
laboratoriet (g/ml), och EC50 är produktens EC50-värde (g/l). I tabell 2 visas produkternas 
rekommenderade dosering och densitet. 
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Tvättmedel Via Ariel Skona Neutral X-tra Willys Lina Maxitrat Grumme 

Densitet 
(g/ml) 

1,16* 0,85 0,75 0,71 0,70 0,95* 0,75 0,78 0,70 

Dosering 
(ml) 

40 39 60 70 55 55 50 40 50 

Tabell 2. Rekommenderad dosering samt densitet enligt vad som angavs på förpackningarna 

för samtliga tvättmedel i testet. *Densitet räknades ut i laboratoriet. 

 

2.4 Biotisk och abiotisk avgiftning 
 

För att se om toxiciteten i produkterna minskade efter hand, fortsatte undersökningen efter det 
akuta toxicitetstestet. Efter en respektive två veckor upprepades proceduren, då nytt slam 
tillsattes de biotiska koncentrationsserierna och nya dafnier tillsattes samtliga prover. Dessa 
räknades vid båda tillfällen igen efter 24 respektive 48 h. På detta sätt kunde de biotiska (med 
aktivt slam) och de abiotiska (utan aktivt slam) serierna jämföras med varandra för att se om 
någon skillnad fanns i avgiftningens hastighet.  

 

2.5 Identifiering av toxiska ämnen 
 

För att ta reda på vilken ämnesgrupp som kan ha orsakat toxiciteten i provet, användes 
metoden Toxicity Identification Evaluation (TIE). Det är en metod som identifierar vad som 
orsakar giftigheten i ett prov genom att manipulera provet på olika sätt. Man kan till exempel 
ändra provets pH för att påverka eventuella syror och baser, eller låta provet passera genom 
olika typer av kolonner som kan fånga upp bland annat lipofila ämnen, anjoner och katjoner. I 
denna studie användes en C18-kolonn, som binder lipofila substanser. Samtliga 
koncentrationer som testades med C18-kolonn testades också utan denna behandling. TIE-
testet gjordes enligt The Committee on Methods for Toxicity Tests with Aquatic Organisms 

(1975) och Norberg-King et al (1991). 

 

2.6 Statistisk analys 
 

Efter att EC50-värden erhållits, genomfördes ett Spearman-korrelationstest mellan 
tvättmedlens toxicitet och den rengörande förmågan (som angivits i undersökningen i 
GöteborgsPosten), för att undersöka om något samband fanns mellan dessa. Alla tvättmedel 
ingick här utom Grumme, eftersom detta inte ingick i GP:s studie. I tabell 3 visas de resultat 
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som GöteborgsPosten gav de olika tvättmedlen med avseende på tvätteffekt. I testet fick 
Willys tvättmedel högst betyg, medan Via fick lägst. 

Tvättmedel Miljömärkning Rengörande 
förmåga 

Färgbevarande 
förmåga 

Totalbetyg 

Willys Svanen 4,9 4,0 4,6 

Skona Svanen 5,0 3,5 4,4 

Lina Svanen 4,8 3,5 4,3 

Neutral Svanen 4,5 3,5 4,1 

X-tra Bra miljöval 4,3 3,5 4,0 

Maxitrat Svanen 4,3 3,5 4,0 

Ariel Svanen 3,6 4,0 3,8 

Via Svanen 3,6 3,5 3,6 

Tabell 3. Resultat med avseende på tvätteffekt i studien i GöteborgsPosten. Tvättmedlet 

Grumme saknas här eftersom det inte ingick i GP:s studie. 

 

3 Resultat 
 

Sammanlagt 10 st tester på referenskemikalien kaliumdikromat (K2Cr2O7) utfördes under 
testperiodens gång, vid de tillfällen då nya dafnier användes. Enligt standarden ISO (1996) 
ska dessa tester ha 24-h EC50-värden som ligger mellan 0,6 och 1,7 mg/l, vilket alla tester i 
studien hade utom ett, som låg på 0,25 mg/l. Vattnet som användes under testet hade ett pH-
värde på ca 8 och inomhustemperaturen var ca 22 oC. Dessa värden är inom ramarna för vad 
som accepteras av standarden enligt ISO (1996). 

 

3.1 Akut toxicitet 
 

EC50-värdena varierade mellan 5,4 mg/l (Neutral) och 136,5 mg/l (Maxitrat) efter 24 timmar 
och mellan 1,8 mg/l (Neutral) och 46,9 mg/l (Maxitrat) efter 48 timmar. Samtliga värden 
redovisas grafiskt i figur 2. I tabellen i bilaga A anges alla 24-h och 48-h EC50-värden för 
tvättmedlen. 
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24-h och 48-h EC50
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Figur 2. Tvättmedlens 24-h och 48-h EC50-värden. 

 

Relevant för studien var också att undersöka en eventuell skillnad i giftighet mellan de 
biotiska och de abiotiska koncentrationsserierna. Efter beräkningar av 24-h EC50-värden 
kunde man se att de flesta tvättmedel hade högre värden i de biotiska proverna. Undantag var 
märkena Maxitrat och Willys, där EC50 var lägre med aktivt slam. De biotiska 24-h EC50-
värdena varierade mellan 3,5 och 114,5 mg/l. I figur 3 visar samtliga värden med respektive 
utan aktivt slam. 
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Biotiska och abiotiska 24-h EC50
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Figur 3. 24-h EC50-värden med respektive utan tillsats av aktivt slam.  

 

3.2 Spädningsfaktor 
 

Efter beräkningarna av EC50-värdena samt tvättmedelskoncentrationerna i det vatten som 
genereras vid vanlig tvätt, kunde dessa ställas i relation till varandra och resultera i en 
spädningsfaktor; mängden rent vatten i liter som krävs för att späda produkterna till sina 
EC50-värden. Resultaten varierade mellan ca 229 l (Maxitrat; minst giftigt) och ca 9 200 l 
(Neutral; mest giftigt) för 24-h EC50, och mellan ca 665 l (Maxitrat) och ca 27 600 l (Neutral) 
för 48-h EC50. Samtliga 24-h-värden visas i figur 4. 
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Figur 4. 24-h spädningsfaktor för samtliga tvättmedel. 

 

3.3 Biotisk och abiotisk avgiftning 
 

Resultaten efter mätningarna av hur toxiciteten ändrades varierade mellan de olika 
tvättmedlen. Gemensamt för alla tvättmedel var att toxiciteten i någon mån sjönk över tid; hur 
mycket varierade. De flesta uppvisade en snabbare avgiftning i de biotiska proverna, det vill 
säga de prover där aktivt slam tillsatts. Några undantag fanns dock; för X-tra låg både den 
biotiska och den abiotiska avgiftningen på en relativt likartad nivå under testets gång, och för 
tvättmedlet Maxitrat uppvisade de biotiska proverna likvärdiga eller lägre EC50-värden under 
samtliga veckor. Avgiftningskurvor för samtliga tvättmedel visas i figur 5 och 6.  
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Figur 5 a-g. Avgiftningskurvor för sju av 

de nio tvättmedlen. De blå kurvorna visar 

avgiftningen utan aktivt slam och de rosa 

avgiftningen med aktivt slam. 
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Tvättmedlen Via och Lina testades ytterligare en fjärde vecka i ett så kallat TIE-test (detta 
beskrivs ytterligare i nästa avsnitt). Därför erhölls för dessa tvättmedel EC50-värden en fjärde 
gång. Figurer för Vias och Linas avgiftning visas nedan.  

 

Figur 6 a och b. Avgiftningskurvor för tvättmedlen Via och Lina. Dessa testades under fyra 

veckor.  

 

Under försökets gång noterades även en tendens till utfällning av tvättmedlet i olika 
utsträckning. I ett försök att bedöma och jämföra dessa, konstaterades att mest utfällning 
förekom i tvättmedlen Via, Ariel och Skona, en viss utfällning noterades för Neutral, X-tra, 
Willys och Maxitrat, medan ingen eller väldigt lite syntes i Lina och Grumme. 

 

3.4 Identifiering av toxiska ämnen 
 

Resultaten från avgiftningen blev utgångspunkten för det TIE-test (Toxicity Identification 
Evaluation) som sedan utfördes. Metoden användes på två av de tvättmedel som visat störst 
avgiftning över tid, och där skillnaden mellan den biotiska och den abiotiska avgiftningen 
varit störst. Dessa tvättmedel var Via och Lina. På detta sätt kunde den fortsatta avgiftningen 
studeras ytterligare. De koncentrationer som ingick i TIE-testerna varierade mellan 
tvättmedlen och mellan de biotiska och de abiotiska proverna (med respektive utan aktivt 
slam). De koncentrationer valdes som hade legat till grund för beräkningarna av respektive 
tvättmedels EC50-värde. Vias abiotiska testserie uppvisade en viss skillnad i immobilitet; de 
tre högsta testkoncentrationerna hade 10, 10 respektive 9 immobiliserade dafnier i de 
obehandlade proverna, medan samma koncentrationer hade 10, 2 respektive 0 immobiliserade 
dafnier i de C18-behandlade. I övriga koncentrationsserier, Vias biotiska samt Linas biotiska 
och abiotiska, syntes inga anmärkningsvärda skillnader i immobilitet mellan de obehandlade 
proverna och de som passerat genom en C18-kolonn. Samtliga resultat från TIE-testet anges i 
bilaga B.  
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3.5 Statistisk analys 
 

Ett Spearman-korrelationstest gjordes mellan 24-h respektive 48-h EC50-värden och 
produkternas rengörande förmåga (angett i GöteborgsPostens undersökning). I detta test 
kunde dock inget samband observeras mellan dessa variabler.  

 

4 Diskussion 
 

I tidigare studier har tensider visat sig vara av betydelse för giftigheten i tvättmedel. Inte bara 
tensidernas koncentration utan även vilka tensider det handlar om, framför allt anjoniska och 
nonjoniska, är väsentligt för toxiciteten (Pettersson et al., 2000). Innehållet av tensider skulle 
kunna ligga bakom en del av resultatet i det akuta toxicitetstestet i denna studie. Märket 
Maxitrat hade det högsta EC50-värdet, samtidigt som dess innehåll av tensider var lägst, <5 % 
(anjon- och nonjontensider). Samtliga andra tvättmedel hade minst 5-15 % totalt 
tensidinnehåll. Samtidigt var Neutral det tvättmedel som var giftigast, men det hade inte ett 
innehåll som utmärkte sig i jämförelse med de andra. Man kan också poängtera att 
tensidinnehållet i Neutral var detsamma (5-15 % nonjontensider) som i det näst minst giftiga, 
X-tra. Med andra ord är det svårt att utifrån den här studien uttala sig om det generella 
sambandet mellan toxicitet och tensidinnehåll. Informationen på förpackningarna är också 
begränsad. Det verkar inte heller sannolikt att komplexbildarna eller övriga ingredienser i 
tvättmedlen har något samband med toxiciteten i denna studie, med utgångspunkt i tidigare 
studier.  

Även efter biotisk och abiotisk avgiftning är tensider sannolikt den främst bidragande orsaken 
till toxiciteten i proverna. I tidigare studier har man observerat betydelsen av dels 
tensidinnehåll och dels närvaro av bakterier (aktivt slam) för avgiftningen. Det aktiva slammet 
modifierar den kemiska strukturen hos kemikalier så att de bryts ner i mindre delar. Partiklar i 
slammet adsorberar också kemikalierna vilket resulterar i lägre toxicitet (Pettersson et al., 
2000). 

När de giftiga ämnena skulle försöka identifieras med hjälp av TIE-metoden, var det svårt att 
se några tydliga samband just i denna studie. Vad man kunde se var dock att C18-
behandlingen verkade vara något mindre effektivt i de prover som hade behandlats med aktivt 
slam. Detta kan bero på att bakterierna i slammet bryter ner tensider. Eftersom tensider är 
delvis lipofila substanser ska de fastna i en C18-kolonn, men har de börjat brytas ner så kan 
de lättare passera genom kolonnen och fortsätta att orsaka giftighet i provet. 

FN:s ekonomiska kommission, UNECE, har angett gränsvärden för hur EC50-värden ska 
kategoriseras, vilka används inom hela EU (UNECE, 2009). Utifrån toxiciteten för kräftdjur 
(Crustacea) har man upprättat de tre kategorierna ”mycket giftigt”, ”giftigt” och ”skadligt”, 
och enligt dessa skulle majoriteten av tvättmedlen i denna studie (6 av 9) klassas som 
”giftiga” och övriga tre som ”skadliga”. Kategorierna gäller för rena substanser, men skulle 
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ändå kunna ge en fingervisning för toxiciteten hos dessa tvättmedel. Och den intressanta 
frågan är kanske hur miljövänliga de faktiskt är, om de kan räknas in i dessa kategorier? 

Miljömärkning är ett bra instrument för att begränsa påverkan på miljön vad gäller till 
exempel nedbrytbarhet och toxicitet för vattenlevande organismer. Frågan är om 
begränsningarna är tillräckliga, med tanke på var produkterna uppenbarligen kan hamna i ett 
klassificeringssystem som det som angetts ovan. Idag har de flesta tvättmedel någon slags 
miljömärkning, och nästa steg vore kanske för producenterna att utmärka sig ytterligare, 
genom att ge sina produkter en märkning som gör dem ännu bättre ur miljösynpunkt. Som 
konsument är det också svårt att veta i vilken utsträckning man påverkar miljön då man köper 
ett visst tvättmedel, eftersom paketen inte har någon detaljerad information om vilka ämnen 
som ingår. Skulle mer exakta mängder anges istället för intervall, och specifika ämnen istället 
för endast ämnesgrupper, skulle konsumenten ha större makt över sin egen miljöpåverkan. 

Med tanke på den mängd kemikalier som både människor och miljö utsätts för, borde vi 
kanske också vara försiktiga med hur mycket vi konsumerar. I en artikel ur GöteborgsPosten 
från mars 2010 går att läsa att spår av ca 200 främmande kemikalier hittats i blodet från en 
tvååring – ämnen från bland annat tvättmedel. Det kan vara svårt att slå fast precis hur 
hälsoskadliga dessa ämnen är, speciellt med tanke på att de blandas med varandra i olika 
kombinationer, men i artikeln konstateras att antalet ämnen i vår omgivning har ökat, och att 
ämnena är farligare tillsammans än var för sig.  

Det har gjorts studier på hur vatten med ämnen från tvättmedel kan tas om hand. Det har till 
exempel visat sig att bioremediering med hjälp av sjöpungar halverar nedbrytningstiden för 
LAS, som är en av de mest använda tensiderna (Cestone et al., 2008). Även marina svampdjur 
har visat sig kunna bryta ner detta ämne, betydligt mer effektivt än bakterier. Organismerna 
skördas sedan och för med sig ämnena ur systemet (Gifford et al., 2006). Med tanke på hur 
väl tvättmedlen och deras beståndsdelar renas i de svenska reningsverken är sådana här 
åtgärder kanske inte aktuella här, för just dessa ämnen. Men den här typen av åtgärder kan 
kanske utgöra en del av framtida lösningar på kemikalieproblem. 

I allmänhet är en studie som denna inte tillräcklig som underlag för några generella 
uttalanden. Förhållandena på laboratoriet, om än standardiserade, går inte att likna vid de i 
naturen, och det är lätt att underskatta effekterna av de testade substanserna, eftersom de 
interagerar med andra kemikalier i naturen. Men denna undersökning kan ge en viss 
uppfattning om toxiciteten i produkterna och i vilken utsträckning de avgiftas. 

 

5 Slutsatser 
 

Utifrån tester av akut toxicitet för Daphnia magna med nio tvättmedel, som testats under 3-4 
veckor med avseende på avgiftning med och utan tillsats av aktivt slam, kan följande 
slutsatser dras: 
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• För flertalet tvättmedel (7 av 9) gick avgiftningen snabbare med tillsats av aktivt slam.  

• Rengörande förmåga hos de testade tvättmedlen varierade mellan 3,6 och 5,0, medan 
giftigheten (24-h EC50) varierade mellan 5,4 och 136,5 mg/l. Någon korrelation 
mellan tvättförmåga och toxicitet fanns inte.  

• Toxiciteten hos tvättmedel beror i huvudsak på ingående tensider, men vilka som ingår 
i detalj respektive i vilka mängder redovisas inte på förpackningarna (innehållet 
redovisas endast som exempelvis 5-15 % nonjontensider, etc.). Detta innebär att 
ansvaret för att minska den miljöpåverkan som konsumtionen av tvättmedlen innebär, 
åligger producenten.  

• Om toxicitet för vattenlevande organismer skulle ingå i miljömärkningen av 
tvättmedel, skulle detta sätta press på producenterna, samtidigt som det ger 
konsumenten större möjlighet till aktiva miljöval. 

• Toxicitetsidentifiering med C18-kolonn (som filtrerar bort lipofila ämnen) gav utslag 
på endast ett av de testade tvättmedlen (Via), framför allt efter avgiftning utan aktivt 
slam.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att toxiciteten i de testade produkterna varierade 
mycket, liksom den hastighet med vilken de avgiftades. Kännedom om de toxiska 
substanserna finns, men ytterligare studier är nödvändiga för att säkra samband ska kunna ses, 
och för att göra produkterna mindre giftiga och avgiftningen mer effektiv. 
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Bilaga A 

Tabell A. 24-h och 48-h EC50-värden för de tvättmedel som ingick i försöket. 

 

 Koncentrationer (mg/l)   

Tvättmedel        24-h EC50     48-h EC50 

Via  10,8  2,8 

Ariel  17,8  1,9 

Skona  11,6  8,8 

Neutral  5,4  1,8 
X-tra  62,5  31,3 

Willys  35,5  8,0 

Lina  22,1  2,7 

Maxitrat  136,5  46,9 

Grumme  28,6  22,1 
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Bilaga B 

Tabell B. Resultaten från de tester som gjordes med en s.k. C18-kolonn enligt TIE-metoden 
(Toxicity Identification Evaluation) den fjärde veckan på tvättmedlen Via och Lina. Siffrorna 
anger antal immobiliserade dafnier. 

 

TIE 24 h         
   Koncentrationer (mg/l)    
   7,81 31,25 62,5 125 250 500 

Via 
utan 
slam obeh 0 0 0 9 10 10 

  C18 0 0 0 0 2 10 
         
   31,25 62,5 125 250 500 1000 

 
med 
slam obeh 0 0 0 0 0 10 

  C18 0 0 0 0 10 10 
         
         
   15,63 31,25 62,5 125 250 500 

Lina 
utan 
slam obeh 0 3 0 0 0 4 

  C18 0 0 0 0 0 0 
         
   31,25 62,5 125 250 500 1000 

 
med 
slam obeh 0 0 0 0 0 10 

  C18 0 0 0 0 0 10  

 


