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En introduktion till

Stevia rebaudiana
och dess glukosider i ett historiskt perspektiv

Bild 1: Sockerplanta, Stevia rebaudiana. Odlad på en balkong i Malmö, Sverige. 
Foto av författaren.
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Inledning
På svenska kallas Stevia rebaudiana sötflockel1, men har också fått andra populärnamn såsom 
Sockerplanta och Honungsblad, men eftersom den gjorts populär via engelskspråkiga delar av 
internet är ordet Stevia vanligast, även i Sverige. Stevia är ett släkte i familjen korgblommiga växter 
(Asteraceae) som innehåller ca 240 arter örter och buskar2, varav ett flertal är utrotningshotade3. 
S. rebaudiana är en annuell ört, som under många århundraden använts för sin söta smak i mellan- 
och sydamerika4, där den även numera växer vilt. Dess originalutbredning var dock begränsad till 
Paraguay. Dess blad innehåller glukosider – steviosid och rebaudiosid  – som i växten är 30- 45 
gånger sötare än raffinerat vitt socker, och det kemiskt rena extraktet kan vara 200- 400 gånger 
sötare5, 6, 7. Det är en planta som under modern historia varit i, i stort sett oförtjänat politiskt, 
ekonomiskt och medicinskt blåsväder.

Historia
Urinvånarna i dagens Paraguay, Guaranifolket, har mycket länge känt till S. rebaudiana, som de 
kallar kaa he-he (ka'a he'ê, ka-he, kaa jhee) vilket direkt översatt betyder honungsblad8. Dess 
ursprungliga utbredning var Amambay och Lguacudistrikten i den centrala delen av landet9. Många 
av arterna i släktet har mycket begränsade utbredningsområden. Av urinvånarna användes den 
främst för att söta den bittra, telika drycken Yerba mate10, som sedermera blivit mycket populär över 
hela kontinenten, och är idag Brasiliens nationaldryck. Yerba mate är torkade växtdelar av 
Ilex paraguariensis och har en del medicinska egenskaper men är också mycket bitter i sin 
ursprungliga form11. Stevia användes också som medicin mot sura uppstötningar, som 
hjärtstimulant, mot högt blodtryck och fetma. Bladen används också mot diabetes, hål i tänderna, 
trötthet, depression, sötsug och infektion12. Det var det föredragna sötningsmedlet eftersom socker 
från sockerrör kräver en ansenlig mängd processering samt är förknippad med negativa 
hälsoeffekter såsom karies13 och diabetes. Drycken kallades då Yerba dulce (söt ört). Stevia 
användes också på samma sätt som tuggtobak för den söta smakens skull14. En säregen egenskap 
som tillskrevs växten var att den användes som kvinnligt preventivmedel15. Långt senare skulle det 
bevisas att växten är effektiv mot många av de åkommor som Guaranifolket använt den för under 
mycket lång tid.

Den västerländska upptäckten av växten kom sedan en schweizisk botaniker vid namn Dr. Moises 
Santiago Bertoni hört talas om den och begav sig ut för att hitta den i det vilda. Under en lång tid 
sökte han dock på fel platser och drog därför den felaktiga slutsatsen om att den var mycket 
sällsynt. S. Rebaudiana var dock vanligt förekommande men endast i en begränsad geografisk 
utrsträcking. Bertoni hade fått tipset av urbefolkningen som levde i östra delarna av Paraguay och 
därför antagit att växten kunde återfinnas i dessa trakter. Det tog honom tolv år att hitta ett enda spår 
från den beryktade växten, och då som ett litet paket med torkade växtdelar. Troligen var detta den 
föredragna metoden för handel med varan, vilket ytterligare begränsade dess utbredning. Som 
direktör för College of Agriculture i Asunción kunde han spåra upp och slutligen beskriva den 
”nya” arten 189916 , men det var inte förrän 1903 han fick ett levande exemplar, som en gåva av en 
präst från Villa San Pedro. Släktnamnet döptes efter Pedro Jaime Esteve- En spansk professor som 
var den första personen att undersöka örtens egenskaper under 1500- talet. Artnamnet tilldelades 
efter den Paraguayanska kemisten Ovidio Rebaudi som kort därefter blev den första som lyckades 
extrahera och döpa de söta glukosiderna ur växten- steviosid och rebaudiosid17.

3



Patrick Callan EN INTRODUKTION TILL STEVIA
KE427Fv11 Organisk kemi REBAUDIANA OCH DESS GLUKOSIDER...
Högskolan, KRISTIANSTAD 2011 05 20 – 2011 05 22

"The sweetening power of kaa he-he is so superior to sugar that there is no need to wait for the  
results of analyses and cultures to affirm its economic advantage...the simplest test proves it." 

-  Dr. Moises Santiago Bertoni

1908 skördades de första odlingarna av Stevia rebaudiana (totalt ett ton18) i Paraguay och nyheten 
började sprida sig till Nordamerika och Europa. Vid 1913 var örten så välkänd att Bertonis tidiga 
texter om växten framstod som felaktiga då han hävdat att den var ”mycket sällsynt”. Bertonis 
försvar var enkelt-  Allt är svårt att hitta om man letar på fel plats.

Bild 2:  Dr. Moises Santiago Bertoni.  Bild 3: Ovidio Rebaudi. Bild 4: Medlem av guaranifolket.

Samtidigt som stora arealer regnskog skördades, spreds Steviaplantagerna sig över Paraguay. En 
nödvändighet för detta var att kloning via sticklingar kunde göras framgångsrikt eftersom örtens 
frön är mycket svårgrodda. Endast en mindre andel av fröna verkar vara livsdugliga och de få som 
gror är mycket känsliga och tar mycket lång tid på sig att växa till vuxna plantor19. 

Snart uppstod idéer om dess duglighet som en exportgröda och som ett alternativ till socker. 1918 
nådde den första informationen USAs regering genom en botaniker på USDA (United states 
department of agriculture) som några år tidigare druckit Yerba dulce. Tre år senare, 1921, 
presenterades Stevia som ”en ny sockergröda med stor handelspotential” av handelskommissionären 
George S. Brady inför USDA. Den lades fram som icke toxisk och av stor nytta för diabetiker. 
Brady kontaktade kort därefter USDAs sydamerikanska division och påpekade angeläget Stevia 
som en potentiellt värdefull handelsvara. Stevia var emellertid redan välkänd av 
sockerproducenterna...20

”Specimens received are of the well-known plant which alarmed sugar producers some years ago.”

- Memo från Officiella publika laboratoriet i Hamburg, Tyskland, 1913.

Ingenting kom av handeln med Stevia som sockersubstitut, av oklara anledningar, men 1931 skedde 
ett genombrott inom forskningen på plantans egenskaper. De två franska kemisterna Briedel och 
Lavielle lyckades extrahera, isolera och kristallisera de huvudglykosider som ger Stevia sin söta 
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smak- Stevioside och rebaudiosid. De kunde också konstatera att de är 250- 300 gånger sötare än 
sukros, samtidigt som de är både värme- och pH-stabila. De bryts heller inte ned vid jäsning21. Detta 
var viktiga egenskaper som starkt kontrasterade mot socker. Dess exakta strukturer publicerades 
1955. 

Bild 5: Rebaudiosid A struktur.  Bild 6: Steviosid struktur.

En regeringsanställd forskare i USA sa;

“... the sweetest natural product yet found, it is natural to ask, ‘of what use is stevioside?’ The  
answer at this point is ‘none.’” 

– Dr. Hewitt D. Fletcher

Det skulle dock visa sig att denna man hade fel. Alternativt formulerade han sig avsiktligen så på 
grund av att de intäkter som sockerproduktionen inbringade. Att tänka sig att sockerproducenterna 
skulle kunna diversifiera sig och inkludera Stevia i sitt handelssortiment verkar inte ha varit 
realistiskt vid denna tidpunkt. 

Under de kommande årtionden blev Stevia mer och mer populärt utomlands, kanske främst i Japan. 
Under 60- talet förbjöds eller begränsades många sötningsmedel efter misstankar om cancerogena 
egenskaper (cyklamat, sackarin, aspartam m.fl.) i landet, samtidigt ökade försäljningen av Stevia, 
både torkad och som rent extrakt, lavinartat. Detta följde trenden bort från syntetiska tillsatser och 
marknadens aktörer fann snabbt Stevia som ett naturligt substitut som accepterades av 
konsumenterna. Japan har sedan 1970 varit det land med högst konsumption av Stevia i världen, 
och 1981 höll det 40% av marknaden för sötningsmedel22.

Samtidigt spreds Steviosid till andra länder i världen men med mindre framgång. 1980 började 
produkten dyka upp i USA och samma år inlämnades ett formellt klagomål till FDA (Food and drug 
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administration) från ett anonymt företag. Detta fick FDA att skicka en varning till ett företag som 
blandat torkade Steviablad i sina importerade teer att ”sluta förorena” sina produkter med Stevia. Ett 
annat företag fick sina lokaler rannsakade, och sina produkter (teer och örter) konfiskerade och de 
blev därefter underrättade att dessa skulle brännas av myndigheten40. Detta förfarande av en 
myndighet tillhörde absolut inte normen. Även om FDA vid tiden kallade Stevia för ”en farlig 
livsmedelstillsats”, var produkterna i alla sina former 100% lagliga. Dessutom hade de funnits på 
marknaden i Japan under tio år, utan en enda anmälan om negativa hälsoeffekter. Vad FDA grundar 
sitt uttalande och sitt ovanligt aggressiva förfarande på förblev oklart, och trots 
informationsfrihetsakten som skulle göra det ursprungliga klagomålet en offentlig handling, förblev 
denna hemligstämplad. Därefter cirkulerade många rykten om att konkurrerande företag, främst 
G. D. Searle & Co med sin aspartamprodukt, var de som lämnade klagomålet22. Därtill misstänkte 
många att det är tveksamt om FDA hade reagerat så kraftigt om anmälaren inte haft starka band till 
myndigheten. Vid tidpunkten var Donald Rumsfeld V.D för företaget G. D. Searle & Co (Numera 
del av Pfizer)23, och han hade starka kontakter med regeringen och myndigheter sedan 1962 då han 
valdes till kongressen24. Aspartam under namnet NutraSweet lanserades 198125.

Därefter inträffade ytterligare en bizarr incident (årtal okänt). FDA beordrade en grossist av 
Steviaprodukter att destruera samtliga exemplar av tre böcker om Stevia. Därtill skulle en 
myndighetsanställd befinna sig på plats för att bevittna bokbränningen. Detta var ett solklart brott 
mot det första tillägget till konstitutionen, närmare bestämt pressfriheten. Efter stora protester från 
befolkningen och ACLU (American civil liberties union) ställdes bokbränningen in22.

1985 publicerades en vetenskaplig rapport om att steviosid var mutagen och därmed carcinogen26. 
Snart haglade dock kritiken och det framkom att försöksdjuren hade administrerats PCB 
(polyklorerade bifenyler) innan de administrerats steviosid, och därefter observerades en ökad 
cancerfrekvens som skylldes steviosid22.

1991 förbjöd FDA import av Stevia till USA och hävdade bristande toxikologisk information27. 
Detta bröt mot deras egna regler som sa att substanser som använts innan 1958, utan rapporter om 
negativa hälsoeffekter inte ska omfattas av restriktioner. Som en konsekvens av detta lämnades 
formella klagomål till myndigheten och de beskylldes för korruption. Därefter censurerades 
klagomålsdokumenten för att i sin helhet inte vara kompletta då de begärdes ut under 
informationsfrihetsakten, vilket bekräftade en grad av korruption. Situationen åtgärdades inte enligt 
bruklig lag.

1995 (till följd av Dietary supplement health and education act) tvingades FDA att delvis legalisera 
Stevia. Det godkändes dock endast som ett kosttillskott och inte som en livsmedelstillsats. Detta 
upprörde många handlare och brukare eftersom myndigheten kallade Stevia både säker och farlig, 
beroende på hur det såldes28.

Eftersom det ännu inte gjorts studier på hur Stevias metaboliter påverkar människokroppen valde 
EU att 1999 förbjuda örten som livsmedelstillsats, tills ny forskning framkommit. Efter en stor 
undersökning av WHO29 (World health organization) påvisades att förbuden inte var 
verklighetsförankrade och att glukosiderna i Stevia rebaudiana var säkra för mänsklig hälsa. Under 
2008 tilläts produkterna i Ryssland och USA, och FDA gav stämpeln ”GRAS” - Generally 
recognized as safe. Ett officiellt lagligt godkännande av växten och dess glukosider som 

6



Patrick Callan EN INTRODUKTION TILL STEVIA
KE427Fv11 Organisk kemi REBAUDIANA OCH DESS GLUKOSIDER...
Högskolan, KRISTIANSTAD 2011 05 20 – 2011 05 22

livsmedelstillsats väntas inom EU efter en rekommendation från EFSA (Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet) i april 201030. Under årsskiftet 2010 – 2011 kom kommersiellt tillgängliga 
levande examplar av S. rebaudiana till Sveriges handelsträdgårdar1. 

Kemisk analys och medicinska egenskaper
2009 Gav WHO ut en rapport31 som bland annat listade samtliga glucosider i S. rebaudiana, totalt 
elva stycken, varav steviol är grundmolekylen som övriga bygger på.

Bild 7: Steviol struktur.

1. Steviol
2. Steviolbiosid
3. Steviosid
4. Rebaudiosid A
5. Rebaudiosid B
6. Rebaudiosid C (Dulcosid B)
7. Rebaudiosid D
8. Rebaudiosid E
9. rebaudiosid F
10. Rubusosid
11. Dulcosid A

Steviol är en diterpen och har antimikrobiella och antiinflammatoriska egenskaper32 och en studie 
visade att extrakt från S. rebaudiana också hade antivirala effekter38. En glukosid är en 
sockermolekyl bunden till en icke- kolhydratbaserad funktionell grupp33. De används av växter för 
att lagra ämnen som inaktiva glukosider, och i djurkroppar binds ofta gifter till sockermolekyler 
som ett led i elimineringen från kroppen. Eftersom de i växter lagras som inaktiva molekyler kan 
många passera människors matsmältningssystem intakta. Det är möjligt att dess söta smak inte 
fyller något fördelaktigt syfte för växten, utan endast är en effekt av molekylstrukturen som reagerar 
med mänskliga smaklökar. Eftersom sockermolekylen inte kopplas loss i det mänskliga 
matspjälkningssystemet har den ingen förhöjande effekt på blodsockernivån34 , rebaudiosid A verkar 
tvärtom ha en blodsockersänkande funktion då den stimulerar insulinproduktionen i 
bukspottkörteln35 , samt att ha en antihyperglykemisk verkan37. Steviosid har också visat sig ha en 
blodtryckssänkande funktion36. Dessa effekter sammantagna gör Stevias glukosider intressanta för 
diabetes typ 2- behandling. 

S. rebaudiana har visats ha negativa effekter på fertiliteten hos hanråttor39 vid mycket hög dosering. 
2008 visade en annan undersökning att växten inte har negativa effekter på fertiliteten hos 
honmöss41. Potentialen för ett mänskligt preventivmedel verkar således vara dålig.

Vad gäller effektiviteten mot sura uppstötningar har författaren inte lyckats hitta några 
vetenskapliga utredningar, men 2008 söktes ett patent för användning av Stevia i en medicin mot 
samma åkomma42.
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Sammanfattning
Stevia har en längre historia i mänskligt bruk än vad författaren förväntade sig. Ytterligare en gång 
har det dock visat sig hur värdefull naturvetenskaplig kunskap som återfinns hos urinvånare, främst 
i tropiska områden, kan vara. Det hävdas ofta att bara en bråkdel av alla kemiska substanser som 
förekommer naturligt i växter och djur fortfarande är okända för vetenskapen. Man kan lätt ledas att 
tro att 1800- talets expeditioner av utforskningar i världens alla hörn i jakt på ny vetenskap tillhör 
en svunnen tid, men uppenbarligen har vi mycket kvar att upptäcka och lära.  

Många växter, inte bara Stevia, har använts under äldre tid som medicin för olika åkommor. Flera 
gånger har det visat sig vara placeboeffekter, och ibland inga effekter alls. Däremot har den äldre 
kunskapen om effektiva botemedel från naturliga källor vida förutdaterat den moderna vetenskapen, 
och många har visat sig mycket effektiva. Det är dock anmärkningsvärt och intressant hur ofta 
politik agerar som bromskloss både för traditionellt bruk och för vetenskapliga undersökningar av 
forskare. Inte bara går utvecklingen av nya mediciner och dylikt onödigt långsamt, utan många 
gånger syns myndigheter även gå utanför sina mandats gränser för att stoppa spridningen av 
kunskap om en botanisk kemisk substans. Detta har vi tydligt sett i Stevias fall, och ytterligare två 
exempel på detta är Cannabis spp. och Tabernanthe iboga, där informationskvaliteten varierar 
enormt beroende på källa. Ibland, som i Cannabis fall, slängs forskning direkt i papperskorgen utan 
att ens läsas, eftersom resultaten inte överensstämmer med en politisk ideologi43. Ett annat symptom 
på politisk felhantering är att föråldrade vetenskapliga undersökningar mycket ofta citeras, 
presumtivt för att behålla ”status quo” inom lagstadgan. Många gånger hävdas hälsoskäl som 
anledningar till förseningar av läkemdelsutveckling och forskning, men har politikerna verkligen 
befolkningens intressen i åtanke när de aktivt förbjuder forskning på vissa substanser såsom THC i 
Cannabis spp., ibogain i T. iboga eller steviosid i S. rebaudiana? Enligt mig kan kunskap inte vara 
av ondo, och när ny vetenskap tydligt visar på mycket effektiva medicinska effekter från 
ovannämnda arter, stoppas de ändå från att användas som om för att upprätthålla någon sorts 
skenhelighet bland politiker som fortsätter att citera föråldrade undersökningar, skrivna av jäviga 
(köpta) forskare.

Stevias spridning i världen, oavsett om det är som sockersubstitut, livsmedelstillsats, kosttillskott 
eller medicin har varit långsam, till stor del på grund av detta. Visst bör ett mått av 
försiktighetsprincip tillämpas, eftersom allt som är ”naturligt” är inte säkert- något som är en allt för 
vanlig föreställning hos befolkningen, i alla fall i västvärlden. Därför bör forskning uppmuntras och 
befordras av makthavare och investerare, så människor tvingas vänta så kort tid som möjligt på 
produkter som faktiskt kan göra en stor skillnad i deras liv. Det finns ännu ingen uttömmande 
forskning på Stevia som diabetesbehandling, trots att potentialen verkar lovande. Förvånansvärt få 
människor har ens hört talas om örten, och även om de har det, har de oftast ingen aning om dess 
medicinska potential. 

Jag vill uppmana samtliga vetenskapligt lagda läsare att inte ta någonting för givet, samt att 
uppmuntra till ifrågasättning och utvärdering av de intressanta och kanske för många människor 
livsförändrande egenskaper som vissa ämnen i biologins värld erbjuder. Det är fortfarande en till 
stor del outforskad värld vi lever i, och många saker kan fortfarande positivt överraska oss. Stevia är 
en av dem.
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