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onsumentperspektivet 
betonas i förordningen som 
reglerar användningen av 
närings- och hälsopåståen-

den på livsmedel inom EU (1). I den 
inledande delen introduceras uttrycket 
”genomsnittskonsumenten”, och 
nödvändigheten att ”ge konsumenterna 
tillräckligt med information för att de 
skall kunna göra sina val med fullstän-
dig tillgång till alla fakta”, liksom bety-
delsen av att ”påståenden om livsmedel 
kan förstås av konsumenten”.

Detta inledande konstaterande 
förstärks i förordningens Artikel 5.2, 
som fastslår att det ”ska vara tillåtet 
att använda näringspåståenden och 
hälsopåståenden endast om genom-
snittskonsumenten kan förväntas för-
stå de gynnsamma effekter som anges 
i påståendet”. I förordningens Artikel 
27 framläggs att kommissionen i 
januari 2013 skall avlägga rapport till 
Europaparlamentet och rådet om till-

Är hälsopåståenden 
begripliga?

lämpningen av förordningen, där det 
bland annat framgår att ”påstående-
nas begriplighet för konsumenterna” 
ska rapporteras.

Förordningen speglar  
medvetenhet
Från ett konsumentperspektiv repre-
senterar uttalanden i förordningen 
framsteg och ett tecken på medveten-
het om forskningsresultat som visat att 
förståelsen av hälsorelaterade påståen-
den på livsmedelsförpackningar är låg 
och att många konsumenter tenderar 
missförstå budskapet i påståendena 
(2–5). Konsumenters kunskaper 
och förståelse som grund för val och 
användning av livsmedel har blivit 
alltmer betydelsefull i dagens samhälle, 
där alltfler livsmedel säljs förpackade 
och med mycket information. Konsu-
menters möjligheter för lärande i va-
lögonblicket, som en förutsättning för 
att kunna göra medvetna hälsosamma 
inköp, behöver underlättas.

Kvalitativ studie för  
ökad förståelse
För att få en fördjupad förståelse för 
hur livsmedelsrelaterade erfarenheter 
kommer till uttryck i konsumenters 
tankar och tänkande om närings- 
och hälsopåståenden, genomfördes 
en undersökning baserad på tret-
tio kvalitativa forskningsintervjuer 
med vuxna konsumenter (män och 
kvinnor) (6). Deltagarnas tankar 

kring närings- och hälsopåståenden 
på två livsmedelsförpackningar, ett 
bordsmargarin och en brödförpack-
ning, spelades in på band, skrevs ut 
ordagrant och bearbetades kvalitativt. 
I den kvalitativa databearbetningen 
användes kontextuell analys, som är 
en fallbaserad metodologi beskriven 
av Miles och Huberman (7–9).

Idealet när konsumenter ser ett 
närings- eller hälsopåstående på en 
livsmedelsförpackning är att det 
leder till ett reflektivt tänkande som 
utgångspunkt för ett medvetet och 
informerat ställningstagande till livs-
medlet. När konsumenterna i den här 
undersökningen uppmärksammades 
på närings- och hälsopåståenden på 
livsmedelsförpackningar, visade resul-
tatet att konsumenternas varierande 
livsmedelsrelaterade erfarenheter led-
de till olika sätt att närma sig texterna 
och olika tolkningar av innebörden 
hos närings- och hälsopåståendena. 
Detta innebar att påståendena på livs-
medelsförpackningarna och livsmedlet 
som sådant uppmärksammades och 
övervägdes i olika kontexter.

Förståelse och  
trovärdighet avgör
Konsumenters tänkande grundades 
dels på deras förståelse av begrepp 
och uttryck som användes i de aktu-
ella närings- och hälsopåståendena, 
dels på deras bedömning av trovär-
digheten hos begrepp och uttryck. 

Det finns ett glapp mellan hur konsumenter förväntas förstå närings- och hälsopåståenden och hur 
de faktiskt förstår dessa. För att få konsumenterna att förstå budskapet bör man utgå från hur de 
förstår innebörden i de begrepp och utryck som används, och trovärdigheten i specifika uttryck. 
Konsumenter med olika sätt att ta till sig hälsobudskap bör involveras i utformandet av påståenden. 
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Användningen av begrepp och ut-
tryck som konsumenten inte förstod 
alls eller hade en begränsad förståelse 
för befanns vara ett hinder för att 
förstå den avsedda innebörden hos 
närings- och hälsopåståendet.

Brist på förståelse kunde även orsaka 
misstänksamhet mot själva livsmedels-
produkten och det hände att konsu-
menten drog slutsatsen att produkten 
inte var något för honom/henne. I 
något fall uppvägdes brist på förståelse 
av begrepp och uttryck av förtroende 
för tillverkaren, detaljhandeln och/eller 
den svenska livsmedelslagstiftningen.

Fem kognitiva strategier
Konsumenterna i undersökningen 
var i huvudsak positiva till närings- 
och hälsopåståenden, även om deras 
förståelse av påståendena varierade. 
Försökspersonerna kunde delas in efter 
fem olika kognitiva strategier till de 
aktuella närings- och hälsopåståendena, 
och som en konsekvens av detta mot 
livsmedelsprodukterna som sådana.

Den första strategin innebar att 
uppmärksamheten riktades mot 
fakta i närings- och hälsopåståen-
dena som var relevanta i relation till 
konsumentens allmänna intresse för 
hur man ska äta för att kunna leva 
ett långsiktigt hälsosamt liv. En an-
nan grupp konsumenter hade egna 
hälsoproblem, eller hälsoproblem i 
familjen, och deras kognitiva stra-
tegi innebar att uppmärksamheten 
på närings- och hälsopåståenden på 
livsmedelsförpackningarna riktades 
mot relevanta fakta i relation till de 
aktuella hälsoproblemen.

I den tredje gruppen utgick den 
kognitiva strategin från miljömed-
vetenhet och omsorg om den egna 
hälsan som en helhet. Uppmärksam-
heten riktades i första hand mot var 
livsmedlen var producerade och på 
listan över ingredienser. Den fjärde 
gruppen konsumenter var medvetna 
om matens betydelse för hälsan, men 
gav samtidigt uttryck för att deras 
matvanor inte var de bästa. Denna 
ambivalens kom till uttryck i form 
av skuldkänslor och undvikande i 
deras strategier gentemot närings- och 
hälsopåståendena på livsmedelsför-
packningarna.

Den femte gruppen hade aldrig 
problematiserat sina matvanor i ett 

hälsoperspektiv. Deras kognitiva stra-
tegier gentemot närings- och hälso-
påståenden på de två livsmedelsför-
packningarna baserades på att det 
inte kom ifråga att välja denna typ av 
livsmedel, huvudsakligen beroende 
på misstänksamhet mot för dem nya 
livsmedelsprodukters smaklighet.

Kunskap om strategier viktig
Kunskaper om konsumenters kogni-
tiva strategier i deras närmande till 
närings- och hälsopåståenden är vik-
tigt som utgångspunkt för bland annat 
val av begrepp och formuleringar 
av uttryck, inte minst med tanke på 
konsumenter som har andra skäl än 

Konsumenters kunskaper  
och förståelser som grund för  
val av livsmedel har blivit alltmer 
betydelsefullt i dagens samhälle, 
där alltfler livsmedel säljs för- 
packade med mycket information.

PRODUKT PÅSTÅENDE

Bordsmargarin

 Med Omega 3.

En hälsosam balans mellan olika fettsyror.

Forskning visar att en låg halt mättat fett har en gynnsam inverkan  

sjukdomar. 
X har en låg halt mättat fett och innehåller dessutom den livsviktiga 
oljan Omega 3.

Bröd (limpa)

sänka kolesterolhalten. 

+ Omega 3

Det är viktigt att äta tillräckligt med kostfibrer för att hålla magen  
i trim. X är rikt på nyttiga kostfibrer från fullkornsråg, havrekli och  
linfrön. 

och havrekli kan bidra till att sänka kolesterolhalten i blodet. X inne
håller rikligt med sådana fibrer. 
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hälsoargument när de väljer livsmedel.
Enligt vår mening, kan det vara 

lämpligt att involvera konsumenter 
med varierande kognitiva strategier 
gentemot närings- och hälsopåstå-
enden för prövning av hälsopåstå-
endens begriplighet. Detta i motsats 
till Leathwood och kollegor, som i 
sina rekommendationer föreslår att 
endast konsumenter som är ”rimligt 
välinformerade” inkluderas, definie-
rade utifrån hälsostatus, livsstil, eller 
sociodemografisk status (10).

Framtida utvärdering av närings- och 
hälsopåståendens begriplighet inom 
förordningen kan bidra till att behålla 
fokus på konsumentperspektivet i 
formuleringen av dessa påståenden. 
Förhoppningsvis kommer behovet av 
lyhördhet för konsumenters traditio-
nella matvanor i kommunikationen av 
hälsosam mat via närings- och hälsopå-
ståenden då att ingå som en viktig del.
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NOTIS: Under perioden 1980-2009 har totalkonsumtionen per per-
son och år av mjöl och gryn ökat med fem procent till 67 kg, kött 
med 30 procent till 83 kg, köksväxter med 85 procent till 76 kg och 
frukt med 10 procent till 92 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har 
under samma period minskat från 185 till 130 liter per person och 
år, en minskning med 30 procent. Även konsumtionen av matfett 
har minskat relativt kraftigt under perioden, från knappt 25 till 17 
kg per person och år, en minskning med 30 procent.

Totalkonsumtionen av socker har under åren 1980–2009 varierat 
mellan 37–45 kg, och var 40 kg per person år 2009. Konsumtionen 
av läskedrycker, cider m.m. har tredubblats till 91 liter från år 1980 
till år 2009. Ökningstakten har dock avtagit efter år 2000. I denna 
grupp ingår mineralvatten och kolsyrat vatten med tillsats av socker 
eller aromämnen. Även konsumtionen av choklad och konfektyr-
varor har ökat avsevärt. År 2009 var konsumtionen av choklad- och 
konfektyrvaror 15 kg per person, vilket var en ökning på 54 procent, 
jämfört med 1980.

Med totalkonsumtion av en vara eller varugrupp avses den totala 
åtgången av råvaror för humankonsumtion. Till exempel inkluderas 
i totalkonsumtionen av socker inte enbart den direkta konsumtio-
nen av inhemskt producerat socker och importerat socker utan även 
en uppskattning av sockerinnehållet i sylt, konfektyrvaror, bakverk 
och andra livsmedel.

Under perioden 1980–2009 har den totala energitillförseln från 
livsmedel ökat från 12 000 till 13 200 kJ per person och dag,  
motsvarande 10 procent. Av den totala energitillförseln kommer  
29 procent från bröd och spannmålsprodukter, 13 procent från kött 
och köttvaror och 21 procent från mjölk, mjölkprodukter, ägg och 
matfett. Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- 
och läskedrycker med mera svarar tillsammans för 16 procent av 
den totala energitillförseln.

Sedan år 1980 har energitillförseln från protein ökat medan 
tillförseln från kolhydrater ökade fram till år 2002 för att sedan 
minska. Energitillförseln från fett har minskat från år 1980, de 
senaste åren har emellertid tillförseln ökat något.

Källa: Jordbruksverket. Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Statistikrapport 
2011:2. Rapporten kan laddas ner från www.sjv.se.

Livsmedelskonsumtion  
– ny rapport från Jordbruksverket

År 2009 var 
konsumtionen 
av choklad och 
konfektyrvaror 
15 kg per år.




