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Sammanfattning  

Glutamat är en smakförstärkare som används inom livsmedelsindustrin, men den 
har blivit omdiskuterad på grund av påstådda hälsoeffekter som rapporterats av 
media, trots forskning som bekräftar glutamatens säkerhet för användning i föda. 
Det finns en brist på kvalitativa studier som undersöker individens egen uppfattning 
om ämnet, vilket skulle ge en bild av hur individen förhåller sig till debatten. Syftet 
med studien är därför att undersöka olika uppfattningar om glutamat samt deras 
underliggande orsaker bland kockar och matentusiaster. Semi-strukturerade 
intervjuer används som den primära metoden för datainsamling för att erhålla en 
bild av individuella uppfattningar och vilka motiveringar står bakom dessa. Studien 
påvisar att uppfattningar har tre huvudmotiv: den första ‘Okunskap ger dåligt rykte’ 
syftar på dålig marknadsföring, rasism och oro över hälsoeffekter. Den andra, 
‘Glutamat är en användbar smaksättare’ innefattar positiva smakupphöjande 
egenskaper för det vegetariska och asiatiska köket. Den tredje, ‘Åsikter förändras 
beroende på användningsområdet’ bygger på en negativ uppfattning om 
glutamatanvändning inom livsmedelsindustrin och restaurangbranschen, men 
uppfattas som något positivt för hemmabruk och experimentering på individnivå. 
Trots att studien har påvisat en heterogenitet i åsikterna, antyder den att glutamaten 
har en potential att användas i framtida matlagning ifall dess nuvarande rykte 
bemöts med ökad kunskap och nyfikenhet. 
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Abstract  

Glutamate is a flavour enhancer used in the food industry. However, its reputation 
has been widely debated due to alleged health effects as reported by the media, 
despite scientific research confirming the safety of glutamate usage in food. 
Nevertheless, there is a lack of qualitative studies that examine the individual's own 
perception of the subject, which would give a picture of how the individual relates 
to the debate. The purpose of the study is therefore to investigate different 
perceptions of glutamate and their underlying causes among chefs and individuals 
interested in food. Semi-structured interviews are used as the primary method of 
data collection, in order to obtain a picture of individual perceptions and their 
motivations. The study found that there are three main motives circulating among 
the participants: 'Ignorance gives a bad reputation', which refers to poor marketing, 
racism and concerns about health effects, the second 'Glutamate is a useful 
seasoning' includes positive flavour enhancing properties for vegetarian and Asian 
cuisine, and the last one, 'Opinions change depending on the area of use' is based 
on the negative perception of glutamate usage in food and restaurant industry, yet 
it is perceived as something positive while cooking at home and experimenting with 
it on an individual level. Although the study shows a heterogeneity in opinions, it 
indicates that glutamate has a potential to be a part of the cuisine of the future, on 
the condition that its current reputation will be reconsidered with increased 
knowledge and curiosity among the society. 
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Ordlista 
Glutaminsyra - en aminosyra som förekommer naturligt i diverse råvaror och är 

en viktig signalsubstans i människokroppen. 

Natriumglutamat - saltformen av glutaminsyra. Den används som smak-

förstärkare inom livsmedelsindustrin.  

Glutamat - en talspråklig benämning på natriumglutamat. Ordet används genom 

hela arbetet och är synonymt med dess vetenskapliga ekvivalent ovan.  

MSG - den engelska förkortningen av Monosodium Glutamate som står för 

natriumglutamat. Förkortningen används av respondenterna i studien. 

Word-of-mouth – Information som sprids via bekanta mellan individerna. 

Ursprungligen syftar på en marknadsföringsstrategi som utgår ifrån att nöjda 

kunder sprider ryktet om en viss produkt, vilket resulterar i gratis reklam för 

företaget.   
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Förord 
En av oss hade hittat natriumglutamat i en asiatisk livsmedelsbutik som pyttesmå 

kristaller förpackade i en genomskinlig plastpåse med röd text, vilket satte igång 

fascinationen med den mytomspunna tillsatsen. Sedan dess har det vuxit till ett 

större intresse att undersöka vad det är och vad andra tycker om det - hur är 

kunskapen i Sverige, specifikt från en yrkesbakgrund i restaurangbranschen och 

bland matentusiaster? 

Vi presenterar nu resultatet av hundratals timmar av svett och skratt. Bortsett från 

Wiktorias ansvar för litteraturgenomgången och Linnéas övervakning av alla 

praktiska moment, är resten en produkt av ömsesidig ansträngning och 

motivation. Men arbetet som läsaren håller i handen skulle aldrig uppstå utan alla 

fina själar och deras insats i processen - vi skulle inte varit här utan er: 

Först och främst vill vi tacka vår fantastiska handledare Karin Höijer, som har 

stöttat och hjälpt oss på vägen. Din smittsamma optimism och tro på vår idé var 

den primära drivkraften som hade fört arbetet framåt när tvivel tog över och fick 

oss att ifrågasätta allt.  

Tack till våra respondenter, ni vet vilka ni är! Tack till Gastronomiprogrammet 

och alla underbara lärare som har utrustat oss för den här stunden under våra tre år 

på Högskolan Kristianstad - det tyder ingen tvekan om att den tiden var tuff, men 

givande. Och låt oss inte glömma våra klasskamrater, som gjorde den upprepade 

pendlingen och pluggandet mer uthärdligt.  

Till slut stort tack till alla på Dunder Mifflin Paper Company i Scranton. Tack till 

Dwight Schrute - en förebild för arbetsmoralen, Jim Halpert - som har visat oss 

vikten av uthållighet, Pam Beesley - som har lärt oss att inte vara rädd för att 

ändra sig och börja om på nytt, och sist men inte minst tack till Michael Scott, 

som satte ord för våra känslor under processen: 

“Sometimes I’ll start a sentence and I don’t even know where it’s going. I just 

hope I find it along the way.” - Michael Scott 
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Inledning 
Natriumglutamat, monosodium glutamate (MSG) eller enbart glutamat är en 

tillsats som används inom matlagning för att upphöja/tillföra grundsmaken umami 

och göra maten mer aromatisk (Miyaki et al., 2016). Ur ett kemiskt perspektiv är 

glutamat en sammansättning av salt och glutaminsyra. Glutaminsyra spelar 

väsentlig roll för det centrala nervsystemet genom att vara den viktigaste 

signalsubstansen som kan hittas i hjärnvävnaden (Zhou & Danbolt, 2014). Den 

finns också i blod, muskler, fostervätskor och bröstmjölk. Glutaminsyra 

förekommer även naturligt i proteinrika råvaror som kött, vete, sojabönor och 

vissa grönsaker (Livsmedelsverket, 2021a). Inom livsmedelsindustrin kan 

glutaminsyrans saltform, glutamat hittas under beteckningen smakförstärkare med 

nummer E620-E625 där den främst ingår i innehållsförteckningen på halvfabrikat. 

Glutamat är dock mest förknippad med kryddblandningar som Aromat® eller 

Vegeta®, men den finns också att tillgå i ren pulverform och då används den ofta 

inom det asiatiska köket.  

Glutamat bemöts ofta med skepticism och misstänksamhet - allmänheten 

bombarderas med uppmärksamhetsväckande rubriker som antingen varnar för 

glutamatens negativa hälsoeffekter, eller upplyser om dess unika smakegenskaper. 

Media publicerar artiklar som hävdar att tillsatsen framkallar migrän (CNN, 

2016), är ett nervgift (Aftonbladet, 2011) och orsakar autism (Fox News, 2015), 

för att nästa dag påstå att glutamat är ofarlig och utgör ingen hälsorisk för 

människan trots tidigare farhågor (Fox News, 2016). Allt trots att nationella 

myndigheter har klassificerat glutamat som en säker tillsats för de flesta grupper i 

samhället (Livsmedelsverket 2021a), vilket finner stöd i forskningen (Beyreuther 

et al., 2007). Någonstans mitt i kaoset står individen och antar vad som enligt hen 

verkar vara ett rationellt ställningstagande - men hur ser det ut? Vad är individens 

egen uppfattning om glutamat? 

Trots ett brett spektrum av heterogena åsikter om glutamat hos media är det oklart 

hur individen förhåller sig till debatten. Vetenskapen har inte mycket att säga om 

individens inställning till glutamat och författarna har inte heller hittat studier som 

identifierar de faktorer som överväger vid beslutstillfället. Kvantitativa studier har 
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gjorts i samband med glutamatens sensoriska egenskaper och hur de påverkar 

konsumenternas smakupplevelse (Miyaki et al., 2016), men det finns en brist på 

kvalitativa studier som undersöker individernas attityder och uppfattningar om 

glutamat och varför de väljer att anta en viss ståndpunkt. Den här studien är därför 

ett försök att definiera olika uppfattningar om glutamat och deras underliggande 

orsaker, för att bidra med en tydligare bild av fenomenet. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka olika uppfattningar om glutamat samt deras 

underliggande orsaker bland kockar och matentusiaster. 

Bakgrund 
I bakgrunden förklaras olika attityder till mat och hur dessa uppstår, samt deras 

förändring genom tiderna. Vidare diskuteras industrimaten och debatten om 

tillsatserna, där glutamat står i fokus. Senare belysts forskningen bakom glutamat 

samt vilka uppfattningar kan redan nu identifieras hos media och skribenter.  

Olika attityder till mat 
En teori som undersöker människors attityder till olika matkulturer presenteras i 

Johan Metzgers avhandling I köttbullslandet: Konstruktionen av svenskt och 

utländskt på det kulinariska fältet (2005). Genom en detaljerad analys av olika 

kokböcker följer Metzger den historiska utvecklingen av olika framställningar om 

världens matkulturer mellan 1900- och 1970-talet, för att sedan illustrera hur 

intressekonjunkturerna för diverse matkulturer har förändrats genom tiderna. Han 

presenterar en teori (Figur 1) som placerar de olika matkulturer i 

koordinatsystemet beroende på deras upplevda statusvärde i det svenska 

samhället. Den kulinariska kartan, som Metzger kallar den för, är en subjektiv bild 

av fenomenet som bygger på författarens källmaterial och egna slutsatser. Kartan 

är uppdelad i fyra fält utifrån de olika matkulturernas upplevda statusvärde och 

förtrogenhetsnivå. Matkulturerna kan placeras i ett av följande fält: ‘erkända’ 

(hög status och känd), ‘tråkiga’ (låg status men känd), ‘exotiska’ (hög status men 

okänd) samt ‘överexotiska’ (låg status och okänd). 
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Figur 1. Den kulinariska kartan 1900–1970. Pilar betecknar rörelse över tid. 

Asterisk betecknar tillkommen efter cirka 1950, nummertecken betecknar 

avsaknad efter cirka 1950. Källa: Metzger, 2005. 

Metzger menar att de fyra benämningarna på ett lättbegripligt sätt sammanfattar 

svenska attityder till olika matkulturer, och ger en övergripande bild av deras 

underliggande orsaker. Men vad är det egentligen som står bakom svenskars 

varierande attityder till olika matkulturer och vilka faktorer driver deras 

uppkomst? 

Hur olika attityder till mat uppstår 
Fischler (1980) skriver att människan är en allätande varelse som kan överleva på 

ett brett utbud av föda. Friheten att skräddarsy sin meny ger möjligheten att skapa 

en diet som inte enbart säkerställer överlevnad, men som också ger njutning och 

kan anpassas efter individuella förutsättningar och olika miljöer. Trots att biologi 

är den huvudsakliga driften bakom intaget av föda, vore det orättvist att försumma 

det faktum att människan är en social varelse som kräver samlevnad i kollektivet 

för att uppnå fysisk och psykisk hälsa. Människans sociala (och emotionella) natur 
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är också förklaringen till varför det finns olika attityder till mat samt att de 

utformas enligt en rad olika faktorer, där bland annat kultur och hierarki spelar 

huvudrollen. Dessa faktorer styr vad som anses acceptabelt att konsumera, men 

för att förstå hur olika attityder uppstår på individnivå är det viktigt att återbesöka 

historien och sätta individen i ett sammanhang. 

Historiskt perspektiv 
Ett av 1900-talets mest inflytelserika genombrott inom psykologin var Abraham 

H. Maslows artikel (Maslow, 1943) om människans förhållning till motivation – 

förutom vinsten för det psykologiska samfundet används Maslows teori för att 

förstå olika sociologiska fenomen (Crandall et al. 2020) och har blivit ett verktyg 

för att förbättra strukturen på människans levnadsmiljö och hennes vardagliga 

sysslor (Poirier & Devraj, 2019). Enligt den berömda behovstrappan som 

publicerades 1943 (Figur 2) är de fysiologiska behoven (physiological needs) 

centrala för människans fulla tillfredsställelse. Därefter kommer trygghet (safety 

and security), gemenskap (love and belonging), självkänsla (self-esteem) och 

självförverkligande (self-actualization). De fysiologiska behoven är 

självförklarande, men komplexiteten växer ju högre upp i pyramiden människan 

klättrar. Det intressanta i Maslows teori är att föda i sig klassificeras som ett 

fysiologiskt behov, samtidigt som ritualen att äta tillhör ett större fenomen och 

förknippas med det psykologiska behovet av gemenskap och tillhörighet (Maslow, 

1943). 
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Figur 2. Maslows behovshierarki (Maslow’s hierarchy of needs). Teorin baseras 

på fem grundläggande behov vars simultana uppfyllelse leder till individens 

tillfredsställelse i förhållande till sitt liv (Maslow, 1943). Illustration: Hursowicz 

& Isaksson.   

Att människans tillhörighet uppfylls genom gemensamma måltider återspeglas i 

litteraturen. Tellström (2015) menar att måltiden är en social företeelse som 

knyter samman och bekräftar tillhörigheten i en etnografisk, geografisk, 

socioekonomisk eller religiös grupp. De flesta högtider har sin utgångspunkt i 

sociala sammankomster, där gemensam tillagning och konsumtion av specifika 

maträtter utgör högtidsfirandet och stärker individens position i den givna 

samhällsgruppen. Trots att dagens post-industriella samhälle prioriterar 

statusmarkörer som skiljer sig betydligt åt från medeltidens, är principen 

oförändrad och olika samhällsklasser betonar sin grupptillhörighet genom att 

modifiera sitt tallriksinnehåll. Den ståndpunkten är ofta avgörande i fråga om hur 

en måltid ska se ut, vilket också uppfyller Maslows (1943) behov av tillhörighet 

(love and belonging).  

Dagens attityder 
Välfärden i världen har ökat ständigt sedan 1960-talet (UNDP, 1990) och när de 

utvecklade länderna präglas av en allt högre socioekonomisk status och de 

fysiologiska behoven är tillfredsställda, kan jakt efter trygghet och gemenskap 

sättas i fokus (Maslow, 1943). Men skiftet i prioriteringar är också en följd av 

sekulariseringen och vetenskapens seger över religionen i väst, som resulterade i 

hastiga framsteg och utvecklingen av nya vetenskapsområden och specialiseringar 

(Tellström, 2015). Uppkomsten av datorteknik är ett exempel på en 

revolutionerande händelse som gav upphov till dagens mest använda verktyg: 

internet. Internet är en del av samtiden och bidrar till ögonblicklig 

informationsspridning. Den andra sidan av medaljen är att samhället inte har hittat 

ett sätt att verifiera överflödet av digital information. Studier (se till exempel 

Hama Kareem et al., 2016) visar att traditionella medier har ersatts av sociala 

medier och allmänheten använder dessa som primärkällor för att hitta information 

om diverse livsmedel och deras hälsoeffekter. Men när fakta tas ur sitt 
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sammanhang sprids okunskap via individer utan erforderliga kvalifikationer, 

vilket kan illustreras med skandaler som ockuperar rubrikerna hos de mest 

respekterade nyhetstidningarna (BBC, 2020).  

Fenomenet kan återigen hitta sin förklaring hos Maslow (1943), där konsekvensen 

av okunskap leder till att individen avgör informationens autenticitet utan att själv 

vara tillräckligt kompetent, vilket bildar en ond cirkel: förväxlingen mellan vad 

som är sant och falskt gör att informationen upprepas i diverse sociala cirklar, 

vilket å ena sidan stärker den sociala tillhörigheten hos individen (behovet av 

gemenskap), å andra sidan bereder vägen för uppkomsten av individuella 

uppfattningar som saknar vetenskaplig förankring. Debatten om industrimat är ett 

exempel på hur okunskap och så kallad word-of-mouth (Mossberg & Nissen-

Johansen, 2006) bidrog till stigmatisering och aversion till något som utvecklades 

för människans säkerhet.  

Debatten om industrimat 
Tellström (2015) förklarar att den industriella revolutionen har gett upphov till 

storskalig matproduktion, vilket bidrog till en effektivare användning av energi 

och resurser. Den inställningen blir dock ofta förbisedd och i stället väcker 

industrimaten negativa känslor hos allmänheten.  

Håkansson (2018) förklarar att det finns upprepade argument som placerar 

industrimaten i ett ofördelaktigt läge - den anses vara farlig, näringsfattig och 

‘onaturlig’. Tendensen att demoralisera ‘onaturlig’ mat är visserligen inte ett 

sporadiskt förekommande fenomen och kan förklaras utifrån en filosofisk 

ståndpunkt. Li & Chapman (2012) fann att preferensen för ‘naturliga’ produkter 

materialiseras genom det instrumentella värdet, där individen anser uppnå en 

högre effekt (god hälsa) genom intag av ‘naturlig’ föda. Men hur bedömer 

individen ett livsmedels ‘naturlighet’? Håkansson (2018) menar att 

konsumenterna associerar naturlighet med hantverk: att tillverka ett livsmedel 

manuellt anses som naturligt, medan en mekanisk tillverkning förstör 

naturligheten. Däremot i en studie av Dominick et al. (2018) fann författarna att 

konsumenter tolkar produktens naturlighet som en frånvaro av tillsatser.  
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Enligt Livsmedelsverket (2021) har tillsatser i maten två huvuduppgifter: förlänga 

ett livsmedels hållbarhet eller förhöja de sensoriska egenskaperna. Håkansson 

(2018) bekräftar att förekomsten av tillsatser i diverse livsmedel är berättigad och 

uppmuntrad av vetenskapen. Han påpekar dock att det vetenskapliga samfundet 

inte är särskilt skickligt på att sprida den informationen, och därför ifrågasätts 

tillsatsernas nödvändighet och säkerhet av allmänheten. Konsekvensen är att det 

negativa ryktet lyckas få kontinuerlig uppmärksamhet, där tillsatser blir 

syndabocken i den hetsiga debatten.  

Glutamat 
En av de mest omtalande tillsatserna som har väckt misstankar och frågetecken 

hos allmänheten är smakförstärkaren glutamat. Enligt Sano (2009) tog 

uppfinningen av glutamat sin början år 1907, när Kikunae Ikeda startade ett 

forskningsprojekt för att identifiera ämnet i kelp (brunalger) som gav en unik 

smak till japanska buljonger och soppor. Hans hypotes var att smakämnet som 

finns i kelp inte kan kategoriseras som bitter, sur, salt eller söt (de kända 

grundsmakerna på den tiden) och att den oidentifierade smaken måste ha en annan 

förklaring. Ett lyckat resultat av hans forskning - upptäckten av den förmodade 

femte grundsmaken umami som karakteriseras av ”mild sälta” - ledde till vad som 

var en början på den kommersiella tillämpningen av ren natriumglutamat, och 

tillverkningen av en krydda som skulle bidra till att minska saltintaget hos Japans 

befolkning. Saburousuke Suzuki, en välkänd entreprenör inom kemi- och 

läkemedelsindustrin, inledde sedan ett samarbete med Ikeda för att producera och 

kommersialisera den nya kryddningen. År 1909 fick denna smaksättning namnet 

AJI-NO-MOTO® och registrerades som ett varumärke (Sano, 2009). AJI-NO-

MOTO®, ren natriumglutamat, kan idag hittas under benämningen glutamat. 

Hälsoaspekter kring glutamat 
Glutamatens effekter på människohälsan uppmärksammades för första gången 

1968 av dr. Robert Ho Man Kwok i ett brev till New England Journal of Medicine 

(Kwok, 1968), där han upplyste länken mellan förekomsten av allergiska 

reaktioner och intag av glutamat. Symptomen inkluderade domningar i nacken, 

armarna och ryggen samt huvudvärk, yrsel och hjärtklappningar. Man kan dra 
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slutsatsen om att tesen byggde på ett fåtal observationer och anekdotisk 

bevisföring som omtolkades och generaliserades till större populationer, eftersom 

det saknades forskning som kunde dokumentera hans belägg. Kwoks brev har 

dessutom bidragit till uppkomsten av ett oberättigat motstånd till glutamat - för 

kan man uttala sig om ett hälsohot för hela samhället när det egentligen handlar 

om allergiska reaktioner?  

Enligt Livsmedelsverket (2021b) kan ett fåtal personer få 

överkänslighetsreaktioner av stora mängder glutamat. Personerna kan då utsättas 

för reaktioner som skiljer sig åt från de belysta ovan och som istället innefattar 

huvudvärk, svettning, halsbränna, tryck över bröstet och illamående. Symptomen 

är dock ofarliga och avtar relativt fort, likt andra milda allergiska reaktioner mot 

diverse livsmedel och råvaror.  

Forskning om glutamatens säkerhet pågår, men idag har de flesta nationella 

myndigheter klassificerat den som en säker tillsats (Livsmedelsverket, 2021a), 

och forskning (Beyreuther et al., 2007) visar att ‘hälsohotet’ som belystes i Kwoks 

brev saknar vetenskapligt bevis. Men trots att det har gått mer än 50 år sedan 

brevet publicerades och ny forskning finns att tillgå, är det otillräckligt att radera 

årtal av oro som ofullständig data hade gett upphov till. För många är den 

psykologiska barriären svår att ta sig över, speciellt när samhället har byggt upp 

en hel kultur med förutfattade meningar och generell ängsla kring en ingrediens. 

Rasism 
Det finns ingen tvekan om att glutamat är ett kontroversiellt ämne, vare sig det 

handlar om en ängsla för människans hälsa eller uppfattningen om att tillsatser i 

maten är onaturliga och därför borde undvikas. Men faktum är att det inte går att 

undersöka glutamatens rykte utan att nämna rasism. Den underliggande orsaken 

till varför glutamat kom att förknippas med rasism har beskrivits i olika tidskrifter 

som CNN (2020), Medium (2017) eller Men’s Health (2021). Samtliga tidskrifter 

enas om att det tidigare nämnda brevet från Kwok satt i rörelse en våg av rädsla 

som svämmade över allmänheten och orsakade den rasistiska inställningen i USA 

till kinesiska invandrare. När glutamat började uppmärksammas av allt fler 

grupper i samhället bojkottades kinesiska restauranger som ansågs vara den 
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primära orsaken till sina kunders dåliga hälsa, eftersom restaurangerna var kända 

för sin användning av glutamat. I sin doktorandavhandling bekräftar Tracy (2016) 

att ‘The Chinese Restaurant Syndrome’ blev vid den tiden synonymt med den 

kinesiska matkulturen som fick ett rykte om att vara något billigt, ohälsosamt och 

smutsigt. Än idag konfronteras kinesiska restauranger med följderna av 

desinformationen och många väljer att hänga upp ‘Ingen MSG’-skyltar (från eng. 

monosodium glutamate) i sina lokaler, vilket ytterligare stärker och sprider den 

negativa myten om glutamaten. 

Delade åsikter 
Det finns också en annan aspekt i debatten om glutamat, nämligen dess 

användningsområde och vilka värderingar den signalerar. I sin bok skriver Förare 

Winbladh & Sandström (2013) att de personligen väljer att avstå från att använda 

kemiskt framställt glutamat i sin matlagning. Motiveringen ligger i den komplexa 

smaken som enbart kan uppnås genom användning av naturliga glutamatkällor, 

vilket ren glutamat aldrig kommer leva upp till. De illustrerar sitt argument genom 

att dra en parallell mellan vanillinsocker (glutamat) och vaniljstång (naturliga 

glutamatkällor): det går att byta ut den ena mot den andra, men i slutändan förblir 

vanillinsocker (glutamat) en billigare ersättning som kompenserar för bristen på 

råvaror av god kvalité, vilket också ifrågasätter kockens skicklighet och förmåga 

att tillaga ‘äkta’ mat.  

I ett hav av motstånd finns dock förespråkare som menar att glutamat har en 

outnyttjad potential och kan användas till att främja hälsa - olika artiklar (Food & 

Wine, 2019; DoctorNDTV, 2019) listar glutamat som ett hälsosammare alternativ 

för salt. Nationella myndigheter (NNR, 2012) har sedan innan vädjat till 

allmänheten om att minska sitt dagliga saltintag eftersom forskning (Aburto et al., 

2013) har hittat en koppling mellan högt intag av salt och förekomstfrekvensen av 

hjärt- och kärlsjukdomar. Visserligen uppmärksammar andra studier (Maluly et 

al., 2017) glutamatens roll i fråga om minskat saltintag, och Halim et al. (2020) 

betonar att forskning har tidigare dokumenterat den framgångsrika 

smakförstärkaren som saltsubstitut, i syfte att inte kompromissa med den 

sensoriska faktorn eller konsumentens acceptans av olika livsmedel.  
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Glutamatens rykte genom tiderna 
Utifrån litteraturgenomgången som presenteras ovan är det möjligt att konstruera 

en hypotetisk bild av glutamatens rykte genom tiderna. I början av 1900-talet 

skulle glutamaten klassificeras som ‘överexotisk’ i Metzgers kulinariska karta 

(Figur 1), eftersom det var ett främmande och okänt koncept som få kände till. I 

takt med att asiatiska invandrare ankom till USA och började popularisera sin 

matkultur, började resan från ‘överexotisk’, till ‘exotisk’, vilket senare etablerades 

som ‘erkänd’, och glutamat (en del av den kinesiska matkulturen) följde med på 

resan. Men allt slutade när Kwoks brev om ’The Chinese restaurant syndrome’ 

publicerades 1968 och satte igång en våg av oro och rasism (Tracy, 2016). Det var 

vid den tiden som okunskap om glutamat via word-of-mouth började spridas på 

större skala. Metzgers kulinariska karta upphör vid samma tidpunkt, och man 

endast kan spekulera om glutamatens samtida position på kartan, men 

litteraturgenomgången tyder på att glutamatens negativa publicitet kombinerad 

med dess höga förtrogenhetsnivå skulle idag placera glutamaten i nedersta högra 

hörnet av kartan. Visserligen är Metzgers figur i behov av redigering för att vara 

relevant för kontexten. I Figur 3 presenteras därför en modifierad version av 

Metzgers kulinariska karta som är specifikt anpassad efter glutamatens statusresa. 

Glutamatens historiska position är baserad på Metzgers ursprungliga positionering 

av den kinesiska matkulturens förflyttning genom tiderna, och glutamatens 

samtida status baseras på utfallet från litteraturgenomgången. Kartan är på intet 

vis en historisk avspegling, utan är avsedd för att på ett ungefärligt sätt 

åskådliggöra glutamatens rykte och dess utveckling. 
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Figur 3. En modifierad version av Metzgers kulinariska karta som illustrerar 

glutamatens status i samhället mellan ca 1900–2022. Originalfigurens 

benämningar (‘erkänd’, ‘tråkig’, ‘överexotisk’ och ‘exotisk’) ersattes med nya 

termer: ‘omtyckt’, ‘fördömd’, ‘riskabel’, respektive ‘lovande’. Pilen representerar 

glutamatens statusutveckling genom tiderna. 

Material och metod 
Eftersom kvalitativ forskning aldrig är separat från den sociala företeelse som den 

undersöker, för den med sig en social och politisk påverkan för hela samhället 

(Unger, 2021). Forskaren måste därför ta ansvar för att inte missbruka sin 

position. Nedan presenteras en redogörelse för alla åtgärder som tillämpades i ett 

försök att designa, utföra och analysera en studie som inte bryter mot 

forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 2017) och som ger en så rättvis representation 

av verkligheten som möjligt. 

Litteratursökning 
Grunden till arbetet utgjordes av vetenskapliga artiklar, böcker relevanta för 

ämnet, nationella myndigheters webbsidor samt artiklar i olika tidskrifter. 
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Litteratursökningen för vetenskapliga artiklar genomfördes via databasen Summon 

där sökord “monosodium glutamate”, “MSG”, “glutamate”, “attitudes”, 

“consumer acceptability”, “safety”, “health”, “natural food”, “flavour enhancer” 

och “umami” användes. För artiklar i olika tidskrifter användes sökmotorn 

Google, där samma sökord tillämpades. Val av böcker styrdes av tidigare 

kurslitteratur samt boksamlingar på olika biblioteken i Skåne. 

Forskarrollen 
Kvalitativa studier har sin utgångspunkt i hermeneutiken. Det betyder att 

forskarrollen är central för tolkning och analys av data, vilket gör att resultaten i 

en studie aldrig kan bli helt objektiva och riskerar att påverkas av forskarens bias 

och förvränga utfallet. I sin artikel betonar Unger (2021) vikten av reflexivitet 

inom den kvalitativa forskningsprocessen, där forskaren aktivt ifrågasätter 

studiens begränsningar samt blinda fläckar i sin data.  

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes via en pilotstudie och semi-strukturerade intervjuer. 

Pilotstudie - Enkätundersökning 
En enkätundersökning genomfördes för att skapa ett underlag för hur den faktiska 

studien skulle utformas. Den undersökte om allmänheten vet vad glutamat är, hur 

och var glutamat används, samt deras generella uppfattningar om glutamat 

(fullständiga frågor kan hittas i Bilaga 1). Enkätundersökningen skapades i 

SurveyMonkey och delades via Facebook och Instagram under tidsintervallet av 

två veckor. 113 svar registrerades, där majoriteten var kvinnor i 18 års åldern och 

uppåt. De flesta respondenter var svenskar, men det förekom även svar på danska. 

Bortfall inträffade då vissa frågor förblev obesvarade, men eftersom studien inte 

hade för avsikt att vara representativ för hela populationen betraktades inte 

bortfallet som ett avgörande faktor vid analystillfället. 

Semi-strukturerade intervjuer 
Den primära datainsamlingsmetoden bestod av individuella semi-strukturerade 

intervjuer som beskrivs i Bryman & Nilsson (2011). Intervjuerna baserades på en 
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intervjuguide som utformades utifrån resultaten från pilotstudien. Den fullständiga 

intervjuguiden kan hittas som Bilaga 2, men frågorna som ställdes presenteras 

också nedan:  

1. a) Vill du berätta lite om dig själv och din väg till att bli kock? *  
b) Vad var det som gjorde att du fick upp ögonen för mat? 

2. Vilken typ av matlagning gillar du allra mest?  

3. Vad anser du är en smakförstärkare?  

4. Vad är glutamat, glutaminsyra eller MSG för dig?  

5. Vad har du för uppfattning kring en smakförstärkare och tillsats som glutamat?  

6. a) Skulle du kunna använda MSG och glutamat i din matlagning hemma?  
b) Med tanke på din yrkesbakgrund skulle det kunna användas i köket på en 
arbetsplats? * 

7. Skulle du som konsument vilja veta om det finns glutamat i maten på restaurang? 

8. Vad är din uppfattning efter denna intervju kring glutamat? 

* Den här frågan ställdes enbart till kockar 

Respondenterna valdes genom snöbollsurvalet eftersom pilotstudien påvisade att 

många personer inte hade hört talas om glutamat, och en viss kännedom om mat 

och matlagning var av vikt för att kunna genomföra studien. Fem individer valdes 

därför ut där matentusiasm var den gemensamma nämnaren. För att erhålla ett 

bredare perspektiv bestod gruppen av professionella kockar och matentusiaster i 

syfte att få en mer nyanserad datauppsättning. Ordet ‘matentusiast’ i den här 

studien definieras som en person som är intresserad av mat, samt kontinuerligt 

utvecklar sin skicklighet genom frivillig utövande av matlagning på sin fritid. 

Rekryteringen skedde genom efterfrågan via telefon eller annan typ av personlig 

kommunikation. Respondenterna och deras bakgrundsinformation presenteras i 

Tabell 1. Av anonymitetsskäl blev varje respondent tilldelad ett 

identifieringsnummer. 

Tabell 1. Presentation av respondenterna och deras bakgrundsinformation. 

Respondent Ålder Kön Position Relation till en  
av författarna 

Plats för 
intervjun 

1  46 år Kvinna Kock Kollega Arbetsplats  
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2 21 år Man Kock Kollega Arbetsplats 
3 24 år Kvinna Kock Vän Hemmiljö 
4 24 år Kvinna Matentusiast Före detta kollega Hemmiljö 
5 22 år Kvinna Matentusiast Vän Hemmiljö 

 

Intervjuerna genomfördes i varierande miljöer - på arbetsplatsen eller hemma, 

men alltid enskilt. Endast en intervjuare och en respondent var närvarande vid 

varje intervjutillfälle, för att ge respondenten möjligheten att tänka efter sina svar 

samt eliminera förvrängningen av personliga åsikter genom grupptryck. 

Intervjuerna genomfördes i en privat miljö eller på respondentens arbetsplats 

eftersom det ansågs som det mest tidseffektiva alternativet som passade in i deras 

intensiva arbetsdagar. Varje intervju föregick av en introduktion gällande studiens 

utformning och syfte, där respondenten informerades om sina rättigheter under 

processen. Därefter påbörjades den faktiska intervjun som inspelades med hjälp 

av mobiltelefon. Förutom att få besvara frågorna som presenterades ovan, fick 

respondenten även titta på två olika bilder i syfte att skapa en kontext för frågorna: 

en av dem inkluderade ett utbud av olika livsmedel och respondentens uppgift var 

att gissa sig fram vilka av dem innehåller glutamat (Figur 4). Den andra bilden 

visade diverse råvaror där glutamat förekommer naturligt (Figur 5). Bilderna hade 

för syfte att inkludera livsmedel och råvaror som respondenterna är bekanta med. 

Intervjuerna avslutades när alla frågor från intervjuguiden ställts på ett eller annat 

sätt, eftersom varje intervju var semi-strukturerad och frågorna modifierades 

under tiden för att passa in i kontexten. 



 21 (45) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 
Figur 4. Bilderna som visades för respondenterna under de semi-strukturerade 

intervjuerna. Bildkällor: https://www.asianfoodshop.eu/p/sriracha-chili-sauce-455-ml 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Potato-Chips.jpg 

https://www.mtvuutiset.fi/makuja/reseptit/resepti/perinteiset-popcornit/5652050#gs.xs10jk 

https://www.kikkoman.eu/products/naturally-brewed-soy-sauce/ 

https://www.myprotein.se/kosttillskott/vassleprotein-impact-whey-protein/10530943.html 

https://www.sendiks.com/shop/pantry/condiments_sauces_and_marinades/condiments/ketchu

p/heinz_tomato_ketchup_14_oz_bottle/p/604637 

https://www.radron.se/tester/mat-dryck/gronsaksbuljong/ 
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Figur 5. Bilden som visades för respondenterna under de semi-strukturerade 

intervjuerna. Bildkälla: https://examine.com/nutrition/is-msg-bad-for-your-health/ 

Dataanalys 
Dataanalysen gjordes med hjälp av tematisk analys enligt Braun & Clarke (2007), 

som valdes på grund av dess flexibilitet och teoretisk frihet att producera en 

detaljerad och komplex redogörelse av data. Processen som Braun & Clarke har 

tagit fram innefattar sex steg: 

1. Bekanta sig med data. 
2. Generera initiala koder. 
3. Sortera koderna i teman. 
4. Granska teman. 
5. Definiera och namnge teman. 
6. Sammanställa resultaten. 

De inspelade intervjuerna transkriberades och studiens författare (1) bekantade sig 

med datan genom en upprepad omläsning av alla transkriberingar. (2) En 

preliminär kodning av data tillämpades individuellt av båda författarna, vilket 

sedan diskuterades tillsammans tills en överenskommelse om de slutgiltiga 

koderna uppnåddes. (3) De slutgiltiga koderna delades upp i återkommande 

teman, som därefter reviderades och fastställdes. (4) De olika teman analyserades 

och granskades, och tillslut (5) en slutgiltig version av de olika teman bestämdes 

(Figur 5). Alla steg i analysprocessen verifierades av båda författarna för att få en 

så nyanserad och djupgående analys som möjligt, samt minska 

förekomstfrekvensen av systematiska fel och förvrängningen av resultaten genom 

författarnas individuella bias. 

Etiska överväganden 
Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om etisk 

forskning. Respondenterna i de semi-strukturerade intervjuerna omfattades av 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att deras deltagande var anonymt och deras 

personliga uppgifter inte kunde spåras tillbaka till enskilda individer: deras 

identitet kodades om till siffror. Informations-, samtyckes- och nyttjandekravet 

uppfylldes före respektive intervju när respondenterna 1) gav ett muntligt 
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samtyckte till att delta i studien, 2) informerades om studiens syfte och dess 

genomförande samt att de när som helst kan ta tillbaka sitt samtycke, och 3) 

informerades om att den insamlade data endast skulle användas för studiens 

ändamål samt att allt material kopplat till deras identitet skulle förstöras efter 

studiens avslutning. 

Respondenterna i enkätundersökningen omfattades av konfidentialitetskravet 

eftersom deras deltagande var anonymt, men uppfyllelsen av resterande krav är 

inte lika tydlig och därför diskuteras i Metoddiskussionen under Reflektion över 

etiska överväganden. 

Resultat 
Pilotstudien (enkätundersökningen) visade att 91% av respondenterna hade hört 

talas om glutamat, men att inte alla visste vad det används till. Hälften av 

respondenterna hade aldrig använt det i sin matlagning. Frågorna om deras 

uppfattning om glutamat hade lika många positiv såväl som negativ uppfattning, 

och resterande 50% hade ingen åsikt. Positiva uppfattningar motiverades med 

glutamatens användbarhet, det vill säga en hälsosammare saltsubstitut som även 

förhöjer umamismaken. De negativa motiveringarna hade ett återkommande tema 

av ‘orenhet’ förknippad med förekomsten av olika tillsatser i maten, samt en 

övertygelse om att tillsatserna möjliggör fusk inom livsmedelsindustrin. Vidare 

ansågs glutamat utgöra en hälsohot för människan – att det är en tillsats som inte 

borde vara tillåten i människoföda. Resterande 50% av respondenterna erkände att 

de inte visste vad glutamat var för något och att de därför inte hade tillräckligt 

med kunskap för att ha en åsikt om det. 

De semi-strukturerade intervjuerna identifierade tre återkommande huvudteman i 

samband med individernas uppfattningar om glutamat (Figur 5). Teman 

innefattar: ’Okunskap ger dåligt rykte’, ’Glutamat är en användbar smaksättare’ 

samt ’Åsikter förändras beroende på användningsområdet’. Varje huvudtema 

består av mindre underteman och presenteras nedan. 
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Figur 5. Respondenternas uppfattningar om glutamat presenterade via tematisk 

analys. Tre huvudteman (ljusblått) med tillhörande underteman (orange) har 

identifierats. En del underteman består av ytterligare komponenter (grönt) och 

kompletteras med förtydliganden (gult) samt ytterligare tillägg (rött). 

Okunskap ger dåligt rykte 
Det första temat som identifieras är att okunskap om glutamat leder till dåligt 

rykte. Respondenterna är medvetna om att glutamat är illa omtyckt i samhället, 

men de själva anser inte att glutamat är något dåligt - de tycker att det är synd att 

det har fått ett ogynnsamt rykte. Samtliga håller med om att allt handlar om att 

sprida rätt information och sann vetenskap – de menar även att allmänheten 

saknar öppet sinne och endast fokuserar på det negativa, just på grund av den 

skrämmande bilden som sprids av media. Respondent 3 anser också att 

glutamatens rykte härleder från att det ingår under samma märkning som alla E-

nummer, färgämne, syntetiska aromer och konserveringsmedel, vilket ofta 

framkallar en negativ associering. Hon hävdar att problemet skulle kunna lösas 

genom spridningen av trovärdig information. Två av respondenterna som är 

kockar tycker att det är orättvist att glutamat har fått en negativ uppfattning av 

allmänheten, med tanke på alla positiva smakeffekter det tillför i maten. 

Respondent 4 som har vuxit upp under sent 1990-talet och tidiga 2000-talet 
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kommer ihåg att Aromat® fanns vid spisen och buljongtärningar i kylskåpet, och 

enligt hennes uppfattning var det ingen som ansåg att det var varken kemisk eller 

farlig smakförstärkare. Det var snarare något som gav maträtterna extra smak. En 

annan respondent vill att man inte ska försöka dölja användningen av glutamat 

eller se det som något negativt, och istället sprida kunskap som är förankrad i 

vetenskapen: 

“Det är viktigt att ge folk rätt information och inte bara den 

negativa sidan av det och fortsätta sätta rädsla i folk.” - 

Respondent 1 

Samtidigt har hon förståelse för att många ställer glutamat i dålig dager på grund 

av dess utseende, vilket påminner om något som har tagits fram i ett laboratorium 

- å andra sidan påpekar hon möjligheten att använda just utseendet för att tämja 

den negativa uppfattningen, eftersom glutamat liknar det allmänt kända 

bordssaltet. Respondent 2 berättar att glutamat inte är nödvändig i hans kök och 

att naturliga smaksättare ger mer komplex smak, men han erkänner att åsikten 

bygger på bristen av erfarenhet och kunskap. 

Annan typ av marknadsföring 
Alla respondenter som har deltagit är överens om att en annan typ av 

marknadsföring är nödvändig, till exempel genom att sätta ordet glutamat på 

produkter som redan finns idag - att “ombranda” eller identifiera det som en ny 

produkt. Respondent 1 förklarar att hon gillar glutamat men att det har 

marknadsförts dåligt och fått en orättvis bild angående vad det är och vad det 

används till. 

Respondent 3 som är kock anser att lösningen ligger i populariseringen - om en 

matbutik skulle köpa in en ny typ av glutamatprodukt och placera den i samma 

hylla vid sidan om exempelvis Aromat® eller buljongtärningar, hade det varit 

tillräckligt för att göra en skillnad kring acceptansen. En annan deltagare som 

också är kock, samstämmer men hävdar att ingen skulle köpa glutamat i 

matbutiken i nuläget eftersom det återigen leder tillbaka till marknadsföringen:  
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“Om vi marknadsförde det [glutamat] som en positiv sak … då 

skulle det vara mottagligt för konsumenten, men jag tror att det 

är fortfarande missförstått och för stunden är folk rädda för 

det.” - Respondent 1  

Man kan inte prata om glutamat utan att nämna rasism 
Alla respondenter bor i större städer och delger att glutamat endast finns att tillgå 

hos asiatiska livsmedelsbutiker, och därför anser att det är anledningen till varför 

glutamat är något som förknippas med den asiatiska matkulturen – de resonerar 

därför att tillsatsen av glutamat kopplas till ’The Chinese Restaurant Syndrome’. 

Visserligen, respondent 2 menar att många matprofiler som är positiva till 

glutamat anser att det grundar sig på smygrasism, eftersom anklagelser saknar 

stöd i forskningen. Respondent 1 resonerar att ifall en folkgrupp använder 

glutamat regelbundet och upplever inga märkbara (negativa) hälsoeffekter som 

har dokumenterats av forskningen, är det tydligt att ängslan har sina rötter i 

fördomar som inte stämmer överens med verkligheten. 

Respondent 4 menar att ett stigma mot kinesisk matkultur har uppstått som inte är 

aktuellt för andra kulturer och deras versioner av bearbetad mat. Inga knytningar 

till främlingsfientlighet kan identifieras där, och övriga kondiment som kommer 

från andra nationaliteter inte har stigmatiserats till en hälsofara: 

“Det [glutamat] finns i mycket annat vi äter som ketchup, 

sriracha och buljongtärningar. Det är enbart mot dessa typ av 

[kinesiska] restauranger, bojkottning och smygrasism på grund 

av en smakförstärkare.” - Respondent 4.  

Hysterin kring hälsoeffekter 
Det är utan tvekan många uppfattningar kring hälsoeffekter av glutamat i maten. 

Respondenterna har delade åsikter gällande dess faktiska hälsopåverkan och 

respondent 5 betonar att glutamat fortfarande är en gråzon för många. 

Andra, som respondent 2, berättar att de inte ser glutamat som ett hälsohot och 

kan inte förstå varför det har blivit så stigmatiserat. Samtliga anser att det 

uppenbarligen finns okunskap och en viss hypokondri kring ämnet. En respondent 
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menar att dagens samhälle är besatt av hälsa och hälsosam livsstil, vilket leder till 

uppkomsten av overifierade varningar om olika livsmedel: 

“Folk vill visa att de väljer bort vissa saker, är nyttiga och äter 

bättre av en okänd anledning för de själva, och folk runt 

omkring tror på det. Samtidigt vet de inte att deras barn får i sig 

MSG [glutamat] på förskolan när de äter brunsås till 

köttbullarna.” - Respondent 3 

En del respondenter menar att salt utgör mycket större hälsofara än glutamat, och 
samtliga betonar att allt handlar om måtta och att glutamat inte kommer utgöra ett 
hälsohot för samhället om mängden i kosten inte överskrider ett sunt förnuft. 

Glutamat är en användbar smaksättare 
Det andra temat som identifieras hos respondenterna är den positiva uppfattningen 

om att glutamat kan användas som smaksättare för att upphöja matens egen smak, 

särskilt i fråga om att tillföra/framhäva grundsmaken umami. Respondent 2 kallar 

det för ‘quick-fix’ och motiverar att glutamat kan vara ett bra alternativ vid 

tidsbrist i köket. Glutamat anses synnerligen hjälpsam i två sammanhang: för 

vegetariska maträtter och i det asiatiska köket. 

Det vegetariska köket 
Både kockar och matentusiaster är medvetna om att umamismaken är svår att hitta 

i vegetariska råvaror, samtidigt som de betonar vikten av dess närvaro i maten för 

att uppnå en balans i smakupplevelsen. När respondenterna efterfrågas om vad de 

anser om att använda glutamat som substitut för umamirika råvaror som kött eller 

köttbuljong, påvisar de flesta en öppenhet. 

 

Det asiatiska köket 
Asiatisk matkultur förknippas med intensiva smaksättare som sojasås eller miso, 

men en annan komponent som nämns är glutamat. Bortsett från den tidigare 

nämnda kopplingen mellan glutamat och rasism mot asiatisk matkultur, visar 

respondenterna på en positiv attityd gällande glutamatens roll i asiatiska maträtter. 

Respondent 1, som är kock, påpekar att glutamat är ansvarig för den asiatiska 
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matens karakteristiska arom. Respondent 3 som jobbar i en japansk restaurang 

förklarar glutamatens roll på arbetsplatsen och påpekar dess unika 

smakegenskaper, det vill säga en typ av sälta som skiljer sig åt från bordssaltet 

och ger en rundare smak utan att dominera de olika komponenterna. Hon betonar 

att sådan komplex arom skulle vara omöjlig att uppnå via andra kryddor. 

Åsikter förändras beroende på 
användningsområdet 
Det tredje temat som identifieras är att individernas uppfattning om glutamat 

förändras beroende på vilket sammanhang glutamat används i. Intervjuerna 

påvisar att samma respondent har olika uppfattningar ifall glutamatens 

användningsområde innefattar en offentlig miljö, kontra när den sker på 

individnivå och är avsedd för hemmabruk.  

Offentlig användning 
De flesta respondenter är enade om att användning av glutamat på arbetsplatsen 

(inom restaurangbranschen) anses som fusk. Arbetsplats i det sammanhanget 

definieras som en verksamhet som tillagar och serverar mat på plats, det vill säga 

en restaurang, bar eller bistro. Glutamatanvändning av ovannämnda verksamheter 

förknippas med kockens bristande kompetensnivå och oförmåga att tillaga 

autentisk mat, vilket är särskilt viktigt för de ‘finare’ restaurangerna. En kock 

berättar att kunden förväntar sig en äkta matupplevelse baserad på genuina råvaror 

och matlagningstekniker: 

”Jag tror att det [användning av glutamat på arbetsplatsen] 

skulle uppfattas som fusk, absolut. … ja, det finns ett element av 

fusk bakom det, absolut. Eftersom du borde kunna framställa 

den smaken utan det [glutamat].” - Respondent 1 

Men att glutamat förknippas med fusk återkommer även i fråga om 

glutamatanvändning inom livsmedelsindustrin. Respondenterna anser att glutamat 

som tillsätts i halvfabrikat lurar konsumenten och möjliggör användning av 

billigare råvaror av dålig kvalité, vilket ger större vinst för producenten på 

bekostnad av livsmedlets näringsinnehåll och konsumentens hälsa. Respondent 3 
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menar att det är ett sätt att dölja dåliga råvaror och därför associeras glutamat med 

något som bara finns i ohälsosam mat. Samma uppfattning kan identifieras i 

konversationen om snabbmatskedjor och deras utbud, där olika tillsatser 

automatiskt kopplas till snabbmat och även resulterar i en negativ inställning till 

glutamat. 

Hemmabruk 
Respondenterna har dock en positiv inställning på individnivå, gällande 

användningen av glutamat i maten som de lagar i sitt eget kök. De anser inte att 

sporadisk användning skulle räknas som fusk och förklarar att just 

användningsfrekvensen är den avgörande faktorn. Respondent 5 förklarar att hon 

ser frekvent glutamatanvändning som en genväg som signalerar att personen i 

fråga inte kan laga mat och saknar kompetens, men att sporadisk experimentering 

är inget att se ner på. Andra respondenter visar också på en nyfikenhet och vilja 

att experimentera med glutamat på egen hand - kockars ställningstagande specifikt 

skiljer sig drastiskt åt från det de antar på arbetsplatsen och de blir mer 

entusiastiska i fråga om glutamatanvändning hemma. 

Diskussion 
Studiens resultat diskuteras utifrån Metzgers kulinariska karta för att tolka 

studiens utfall. Diskussionen tar även upp andra referenser för att sätta framkomna 

resultat i kontext av dessa. Därefter övervägs val av metod samt hur den kan ha 

påverkat resultaten, och till slut diskuteras studien utifrån relevansen för mat- och 

måltidsområdet. 

Resultatdiskussion 
Intervjuerna och dataanalysen påvisade att uppfattningar om glutamat 

karakteriseras av en stor variation och heterogenitet. Individerna ändrar sitt 

ställningstagande beroende på sammanhang och kunskapsnivå som de besitter för 

tillfället. Tre teman kunde identifieras i samband med individernas åsikter. Det 

första, ‘Okunskap ger dåligt rykte’ som syftar på glutamatens negativa 

uppfattning i samhället, berör dålig marknadsföring, där mycket handlar om 

osäkerhet och hypokondri, samt leder till rasistiska uppfattningar. Det andra 
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temat, ‘Glutamat är en användbar smaksättare’, visar att individen ser glutamat 

som något positivt och uppskattar dess unika umami-framhävande egenskaper, 

särskilt i relation till vegetariskt och asiatiskt kök. Det tredje temat, ‘Åsikter 

förändras beroende på användningsområdet’ illustrerar just den ambivalensen i 

åsikter som förekommer hos en och samma individ: där offentlig användning 

inom restaurangbranschen och livsmedelsindustrin upplevs som fusk, samtidigt 

som experimentering på individnivå accepteras fullständigt. 

Glutamatens rykte idag 
Glutamatens ’fördömda’ rykte som illustrerades i figur 3 stämmer till en viss del, 

men studien påvisade att fenomenet är mer komplex i sin natur – glutamatens 

rykte kan inte klassificeras som enbart svart eller vit. Respondenterna ändrade sitt 

ställningstagande om glutamaten beroende på vilket sammanhang som 

diskuterades för tillfället. Det intressanta är att åsiktsskillnaden förekom hos både 

kockar och matentusiaster, vilket visar att heterogeniteten inte är karakteristiskt 

för en given grupp utan är ett fenomen som berör alla. Figur 6 illustrerar olika 

uppfattningar om glutamat som tar hänsyn till sammanhanget i vilket 

respondenterna överväger glutamatens status. Glutamatens utspridda positioner på 

kartan diskuteras nedan. 
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Figur 6. En modifierad version av Metzgers kulinariska karta som illustrerar 

glutamatens samtida status baserat på studieresultaten. Prickarna representerar 

glutamatens position på kartan (olika uppfattningar om glutamat) i diverse 

sammanhang.  

Den ’fördömda’ glutamaten 
Det första temat som identifierades i samband med dataanalysen, ‘Okunskap ger 

dåligt rykte’ är egentligen synonymt med allmänhetens uppfattning om glutamat. 

Den kan placeras längst ner i kartan, nära mitten av förtrogenhetsskalan. Det 

dåliga ryktet (låga statusen) som respondenterna har identifierat, beror på 

okunskap och bristande marknadsföring. Det skapar en förvirring gällande 

glutamatens faktiska egenskaper och hälsoeffekter, vilket kategoriserar den som 

varken ‘välkänt’ eller ‘okänt’ - snarare en gråzon som de flesta är osäkra på hur de 

ska hantera. Allmänhetens demonisering av diverse tillsatser inom 

livsmedelsindustrin är något som Håkansson (2018) uppmärksammar. I sin bok 

“Det ängsliga matsamhället” skriver han att majoriteten har förutfattade meningar 

till industrimat och tillsatser just på grund av att det råder en viss okunskap och 

underlåtenhet att nå ut till allmänheten med verifierad information. Den 

pessimistiska uppfattningen om glutamat orsakad av okunskap och dålig 

marknadsföring är ett tema som respondenterna också uppmärksammar på egen 

hand: den missledande marknadsföringen som sprids via medier och sociala 

kretsar får större trovärdighet än vetenskapliga källor. Förklaringen kan hittas i 

Maslows behovshierarki (Figur 2), där individens behov av gemenskap och 

tillhörighet favoriserar den erhållna informationen via word-of-mouth, vilket får 

individen att anta den ståndpunkten som är socialt erkänd och allmänt anförtrodd: 

i det här fallet, att glutamat är något dåligt. Individen uppfyller behovet av 

tillhörighet (love and belonging), och med detsamma ökar livstillfredsställelsen 

med sitt liv. En liknande slutsats kan dras baserat på Fischlers (1980) artikel, som 

undersöker hur olika attityder till mat uppstår - han betonar att människan inte kan 

klara sig utan socialt stöd och känslan av tillhörighet, vilket till slut blir den 

avgörande faktorn som styr utformningen av individuella matvanor. Word-of-

mouth och dess seger över verifierad information kan återigen ses som en följd av 

människans emotionella behov av gemenskap.  
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Glutamat har också fått låg status i samband med användningen på asiatiska 

restauranger, där den har erhållit det allmänt kända dåliga ryktet som förknippas 

med rasism. Som Tracy (2016) beskriver har Kwoks brev (1968) spelat 

huvudrollen i vad som påbörjade glutamatens undergång, eftersom oro över 

hälsoeffekterna ledde till en bredspridd panik i det amerikanska samhället, vilket 

senare spriddes till andra delar i världen, inklusive Europa. Och trots att 

amerikanska myndigheter försökte förespråka glutamatens säkerhet hade den 

emotionella effekten över negativ hälsopåverkan besegrat sanningen, och som den 

här studien påvisar håller sig ängslan fast än idag. 

Men glutamat är även en fördömd tillsats enligt det tredje temat, ‘Åsikter varierar 

beroende på användningsområdet’. Dess negativa uppfattning inom 

livsmedelsindustrin beror på att glutamatanvändning i diverse halvfabrikat är ett 

välkänt utövande som resulterar i förakt, eftersom det förknippas med 

ohälsosamma livsmedel. Som Figur 5 visar har respondenterna identifierat dålig 

marknadsföring som en orsak till att glutamat förknippas med onaturlighet, och 

enligt Håkansson (2018) är skräcken för onaturlig föda ett av skälen till varför 

tillsatser bemöts med fientlighet av allmänheten. Fenomenet beskrivs av Li & 

Chapman (2012) som menar att individen föredrar naturlig föda och använder den 

som ett verktyg för att uppnå bättre hälsa, vilket i sin tur kan kopplas till 

uppfyllelsen av Maslows (1943) behov av trygghet (safety and security). 

Den ’omtyckta’ glutamaten 
Det andra temat, ‘Glutamat är en användbar smaksättare’ visar att både 

matentusiaster och kockar är medvetna om glutamatens smakupphöjande 

egenskaper och värderar den högt inom det vegetariska köket. Den omtyckta 

glutamaten syftar därför på att glutamaten är synonymt med grundsmaken umami, 

det vill säga att den resulterar i en ’annan typ av sälta’ som gör maten mer 

aromatisk utan att tillföra för mycket av sältan. Visserligen kan den observationen 

bekräftas av forskningen (Miyaki et al., 2016), eftersom upptäckten av den femte 

grundsmaken umami började med ett försök att identifiera ett aromatiskt ämne i 

brunalger som gav japanska maträtter sin karakteristiska smak, där aromen 

beskrevs just som en variation av sälta (Sano, 2009). Att glutamat värderas högt 
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inom den asiatiska kulturen är något som respondenterna i den här studien har 

identifierat själva, och därmed tilldelat glutamaten en hög status inom det 

användningsområdet. 

Orsakerna som ligger bakom uppkomsten av de positiva uppfattningarna kan hitta 

sin förklaring i Maslow’s behovshierarki (Figur 2). Respondenterna som delar den 

positiva uppfattningen besitter god kunskap om ämnet, vilket kan tolkas som att 

de har haft privilegiet att uppfylla de grundläggande behoven och istället hade 

möjligheten att fokusera på fjärde steget: självkänsla (self-esteem). Självkänslan, 

som förknippas med kompetens (Maslow, 1943), kan uppnås genom 

självutbildning och pålästhet, vilket leder till att individen utrustas med den 

kritiska förmågan att värdera påträffad information om till exempel glutamat. 

Individen bildar sig en positiv uppfattning baserat på vetenskapliga fakta, vilket 

leder till att behovet av självkänsla uppfylls. Att glutamat är ‘omtyckt’ inom det 

vegetariska och asiatiska köket (på individnivå) kan därför förklaras utifrån 

individens kännedom om länken mellan glutamat och umami, vilket har ju sina 

rötter i behovet av självkänsla. 

Den ’riskabla’ glutamaten 
Ett av underteman från ‘Åsikter varierar beroende på användningsområdet’ 

innefattar glutamatanvändning på arbetsplatsen (inom restaurangbranschen), 

vilket kan kategoriseras som ‘riskabel’. Användning på arbetsplatsen upplevs i de 

flesta fall som fusk, eftersom glutamaten blir synonym med uppfattningen om att 

kocken som använder smakförstärkare saknar kompetens inom det utövade yrket. 

Fenomenet kan också hitta sin förklaring hos Förare Winbladh & Sandström 

(2013) som menar att glutamat kan jämföras med vanillinsocker: även om 

vanillinsocker tillför liknande smak som äkta vanilj, saknar den samma höga 

status som vaniljstång. Att glutamatanvändning på restaurang kategoriseras som 

‘riskabel’ och inte ‘fördömd’ beror på att glutamat är relativt okänt i det 

sammanhanget, eftersom det är inget som annonseras inom restaurangbranschen 

och många konsumenter är omedvetna om att glutamat kan finnas i maten de 

beställer. Riskabiliteten uppstår i samma ögonblick när kunden informeras 

om/upptäcker glutamatens närvaro i beställningen, eftersom deras reaktion är svår 
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att förutse - vilken sida av debatten står de på: kommer de att berömma eller 

fördöma restaurangen för deras användning av glutamat?  

Som Tellström (2015) också betonar, fungerar människans val av mat som en 

statusmarkör för att bekräfta individens position i en viss grupp i samhället. Den 

billiga glutamaten som ersätter råvaror av god kvalité når helt enkelt aldrig upp 

till originalet (statusmässigt), och lättillgängligheten kombinerat med det låga 

priset signalerar lägre status för dess användare. Ifall en elegant restaurang känd 

för ‘äkta’ matlagning skulle anklagas för glutamatanvändning, skulle deras rykte 

komma att svärtas och göra detsamma för deras kunder. På samma sätt kommer 

en skicklig hemmakock sänka positionen i sin sociala omgivning, ifall hans 

umgänge består av individer som ser ner på industritillverkade smaksättningar. 

Den ’lovande’ glutamaten 
En mer optimistisk uppfattning kan identifieras i fråga om glutamatanvändning på 

individnivå, där glutamatens smakegenskaper väcker nyfikenhet och uppmuntrar 

till experimentering hemma. Den uppfattningen karakteriseras av en viss lutning 

för hög status, och berör potentialen att öka glutamatens popularitet inom en snar 

framtid. Men eftersom experimentering med glutamat är i den teoretiska 

uppstartsfasen, tar den plats i den vänstra halvan av kartan, då det fortfarande är 

för okänt för att vara ‘omtyckt’. 

Viljan att experimentera med glutamatens smakegenskaper kan återigen kopplas 

till Maslows (1943) behovshierarki, som den här gången syftar på det sista 

behovet: självförverkligande (self-actualization). Individen som antar 

uppfattningen i fråga har uppfyllt samtliga behov och kan rikta sitt fokus till 

uppfyllelsen av självförverkligande, som präglas av kreativitet och utvecklingen 

av inre potential. Individen som tar det autonomiska beslutet om att anta ett 

positivt ställningstagande om glutamat drivs av öppenhet, och är benägen att 

experimentera med något nytt som fascinerar och väcker nyfikenhet. 

Självförverkligande blir därför synonymt med den lovande glutamaten, som blir 

ett verktyg för individens utveckling. 



 35 (45) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Det finns dock en aspekt som respondenterna har misslyckat att identifiera men 

som också tilldelar glutamaten ett lovande status, nämligen dess användning som 

saltsubstitut. Studier (Maluly et al., 2017; Halim et al. 2020) påvisar att 

glutamaten inte ingriper i maträtternas sensoriska egenskaper och istället gynnar 

den generella smakupplevelsen. Omställningen från salt till glutamat skulle även 

kunna ses som ett verktyg för att bibehålla god hälsa i diverse samhällsgrupper, 

eftersom forskning påvisar att högt saltintag ökar risken för att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar (Aburto et al., 2013). Om sådant scenario upplysts i samhället 

tilltalar det även individen, eftersom ett argument som bygger på hälsofrämjande 

åtgärder gynnar individens uppfyllelse av Maslows (1943) behov av trygghet 

(safety and security), som syftar på strävan efter god hälsa. 

Metoddiskussion 
Med hjälp av pilotstudien kunde studiens syfte och ytterligare en 

forskningsmetod, semi-strukturerade intervjuer, fastställas. Analysen av enkäten 

och motiveringar bakom frågan “Vad har du för uppfattningar om MSG?” gjorde 

att en frågeguide till intervjuerna kunde formuleras.  

Pilotstudie – enkätundersökning  

Det är viktigt att diskutera svårigheten med att mäta pilotstudiens 

sanningsenlighet med tanke på bristande kunskap eller påvisad förvirring -

respondenterna kan ha tagit hjälp, tagit reda på fakta eller ha gissat sig fram till 

svarsalternativ som inte gav en rättfärdig tolkning av resultaten. Enkäten var inte 

avgörande för själva studien, däremot en start för att göra ett urval av frågor till 

intervjuerna. Det fanns också en del aspekter som kunde ha varit bättre 

formulerade i frågorna, till exempel ytterligare följdfrågor som skulle ge svar på 

ifall glutamat är något som respondenterna skulle kunna använda i framtiden, och 

i så fall varför. Eventuell inledning i början av enkäten kunde ha resulterat i bättre 

start, men en kort och enkel undersökning utan någon bakgrundsfakta sågs också 

som en styrka och möjlighet till mer ärliga svar.  

Pilotstudien påvisade väldigt olika åsikter om glutamat, men de flesta kunde 

kopplas till vad respondenterna under de semi-strukturerade intervjuerna senare 
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också hade kommit fram till. En del av respondenterna i enkätundersökningen 

hade inga problem med att använda glutamat, samtidigt som andra tyckte att det 

var farligt eller inte hade en aning om vad glutamat var för något. Det intressanta 

är att enkätundersökningen visade sig vara ett praktiskt exempel av vad de semi-

strukturerade intervjuerna påvisade i senare skede – att det råder en okunskap hos 

allmänheten och glutamat ses som ett hot för hälsan. Utfallet betraktades som 

särskilt hjälpsamt just för att de semistrukturerade intervjuerna hade för få 

respondenter för att med säkerhet kunna detektera teoretisk mättnad i 

datauppsättningen. Begreppet teoretisk mättnad presenterades för första gången 

av Glaser & Strauss (1967) i The discovery of grounded theory: Strategies for 

qualitative research och har sedan dess används inom den kvalitativa forskningen 

för att på ett effektivt sätt samla in den kvalitativa datan. Teoretisk mättnad 

innebär att ingen ny information genereras utifrån respondenternas svar eftersom 

olika teman återkommer och upprepas. Eftersom enkätundersökningen som fick 

113 svar och de semi-strukturerade intervjuerna med endast fem individer visade 

sig komplettera varandra, såg författarna detta som ett tillräckligt argument i fråga 

om att försvara den teoretiska mättnaden i datauppsättningen för de semi-

strukturerade intervjuerna, även om det fortfarande fanns plats för förbättring. 

Semi-strukturerade intervjuer 
Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudinspelning och anteckningar för 

senare transkribering och en tydligare bild av data. Det skedde på olika platser 

(Tabell 1) vilket givetvis medförde för- och nackdelar (Bryman & Nilsson, 2011). 

Alla deltagare var på något sätt vän eller bekant med författaren som genomförde 

intervjun, och med nästan ingen bakgrund av att genomföra intervjuer var det en 

mer naturlig jargong mellan individerna. Det skapades en konversation och 

diskussion kring ämnet vilket gav mer intressant data, just på grund av den 

avslappnade atmosfären. Frågorna kunde omformuleras och förklaras vid tillfällen 

där respondenter var osäkra på vilka svar som efterfrågades, vilket resulterade i 

mer distinkta tankar och åsikter.  

Mobiltelefoner användes för ljudinspelning, vilket gjorde att det blev dålig 

ljudupptagning vid vissa tillfällen ifall mobiltelefonen var felplacerad eller 
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respondenten rörde på sig. Två av intervjuerna fick ske på arbetsplatsen och 

medförde en risk att bli avbruten och riskera att förstöra tankegången, vilket 

dessvärre inträffade. Det kunde ha förutsetts genom att i förväg informera 

personalen eller genom ett mer noggrant val av plats, till exempel ett avskilt rum 

om sådan möjlighet fanns. Det gjorde inte stor skada vid dessa tillfällen, men det 

kan vara en lärdom i framtiden som förebygger avbrytningen av samtalsämnets 

flyt, som ibland kan vara svårt att återuppta.  

Metodval 
Valet av metod (semi-strukturerade intervjuer) lämpade sig till kunskapen som var 

efterfrågad. Andra metoder för datainsamling som till exempel fokusgrupper 

övervägdes, men författarna ansåg att individuella intervjuer skulle ge 

respondenterna mer frihet och resultera i mer ärliga svar. Som Bryman & Nilsson 

(2011) också förklarar, hade fokusgrupper kunnat vara en fördel för att involvera 

en större publik i undersökningen och ge en bredare grad av svar. Diskussionen 

mellan olika individer skulle ge en bild av vad gruppen som enhet tycker om 

glutamat, men i de här fallet ansågs det som en svaghet, eftersom studiens 

ändamål var att få reda på individuella uppfattningar och deras uppkomst. Det 

hade dessutom krävts tidigare planering för att hitta rätt deltagare till 

fokusgrupperna och för att sammanstråla dessa under ett par timmar samt kunna 

förmå att alla är aktiva i dialogen. Det är till sist vid vissa delar en integritetsfråga 

och alla är inte lika mottagliga för att prata om sina matvanor eller deras tolkning 

av glutamat. Fokusgrupper kan leda till en flytande diskussion, men samtidigt 

medför risken för obekvämhet och ovilja att diskutera sina åsikter i en social 

miljö. 

Dataanalys 
Det är omöjligt att helt utesluta risken för förbiseende och subjektivitet i 

kvalitativa studier, eftersom författaren själv blir ett verktyg för insamling och 

analys av data (Unger, 2021). Studiens författare bestod av två individer där en 

hade positiv inställning till glutamat samt använde det regelbundet, och en med 

negativ/skeptisk inställning som avstod från att använda det helt och hållet. 

Genom att utnyttja varandras polariserade ställningstaganden hoppades författarna 
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uppnå en balans, där ömsesidig ifrågasättande av datatolkning skulle producera en 

så objektiv bild av fenomenet som möjligt. Skillnaden i åsikterna hade även för 

avsikt att minimalisera intervjuareffekten under datainsamlingsprocessen och inte 

vilseleda respondenterna till att genom frågornas utformning anta intervjuarens 

ståndpunkt. I ett försök att minimera resultatförvrängningen i största möjliga mån 

hade även upprepad bearbetning och analys av data tillämpats, följt av 

kontinuerligt perspektivutbyte mellan författarna och deras tolkningar. Men det är 

också viktigt att påpeka den tematiska analysens roll i klassificeringen av data 

samt dess användbarhet i den typen av studier (Braun & Clarke, 2007), men det är 

möjligt att tillämpningen av en annan analys, till exempel narrativ analys, skulle 

ha producerat en annorlunda bild av fenomenet än den som presenteras ovan.  

Reflektion över etiska överväganden 
Som det framgår under rubriken Etiska överväganden, har respondenterna från de 

semi-strukturerade intervjuerna omfattats av alla fyra krav som belyses i 

Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för etisk forskning. Däremot respondenterna 

som besvarade enkätundersökningen gav inget officiellt samtycke till att delta i 

studien, vilket kan ses som en brytning mot den goda forskningsseden. 

Författarnas avsikt är inte att förringa betydelsen av samtliga krav i 

forskningssammanhang, men belysa om komplexiteten och problematiken som 

uppstår vid sådana tillfällen. Försummelsen av samtyckes-, informations- och 

nyttjandekravet måste därför försvaras genom konstaterande av det självklara, 

nämligen att det var omöjligt att koppla svaren till enskilda respondenter, eftersom 

inget namn eller annan identifieringsinformation som till exempel mailadress 

efterfrågades (förutom kön och ålder). Det gjorde att ingen information kunde 

spåras tillbaka till individen i samband med dataanalysen, vilket garanterade 

anonymiteten och uppfyllde konfidentialitetskravet. Givetvis skulle 

informationskravet kunna uppfyllas genom en mer utförlig beskrivning av hur 

respondenternas svar kommer att behandlas och varför de efterfrågas, exempelvis 

via en informationstext i början av enkätundersökningen. Det är ett förbiseende 

som författarna tar skulden för och låter vara en lärdom för framtida studier.  
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Relevans inom mat- och måltidsområdet 
Framtida produktutvecklare, egna företagare inom livsmedelsindustrin och även 

den offentliga sektorn som ansvarar för offentliga måltider behöver ha en insikt 

om allmänhetens attityder till glutamat för att bättre kunna bemöta framtidens 

behov, i syfte att utforma innovativa måltider och produkter. Eftersom det finns 

trovärdig forskning som avslår glutamatens sjukdomsframkallande rykte (se: 

Hälsoaspekter kring glutamat), är det dags att överväga glutamat som en lösning 

till diverse sensoriska utmaningar - som den här studien påvisar har glutamaten en 

outnyttjad potential att ersätta animaliska umamikällor i maten. Populariseringen 

av glutamatanvändning i olika sammanhang skulle därmed leda till mer hållbara 

matvanor med lägre klimatavtryck som besparar jordens resurser. Kunskap om 

individens uppfattning om glutamat och dess underliggande orsaker öppnar 

således dörren till en grönare kulinarisk framtid, eftersom den talar om vilka 

aspekter behöver tas i an för att ändra det negativa ryktet och eliminera okunskap 

som omger glutamaten i nuläget. 

Slutsats 
Studien påvisar att uppfattningar om glutamat varierar. Negativa uppfattningar har 

sina rötter i okunskap och dålig marknadsföring. Glutamat anses som fusk inom 

livsmedelsindustrin och restaurangbranschen, men möts av öppenhet inom 

hemmabruk. Samma positiva inställning kan hittas inom det vegetariska och 

asiatiska köket, där glutamat hyllas av dess umami-framhävande egenskaper. 

Ovannämnda åsikter förkommer hos både kockar och matentusiaster. Resultaten 

är dock en droppe i attitydhavet eftersom studien endast undersöker uppfattningar 

bland just kockar och matentusiaster - personer som redan besitter mer kunskap 

om ämnet än resten av samhället. Studiens resultat bör därför inte generaliseras i 

större sammanhang. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Pilotstudiens utformning 
Fråga 1: Ange ditt kön. 

Fråga 2: Ange din ålder. 

Fråga 3: Har du hört talas om glutamat (MSG)? 

Fråga 4: Vet du vad glutamat (MSG) används till? 

Fråga 5: Har du använt glutamat (MSG) i din matlagning? 

Fråga 6: Om du använder glutamat (MSG), hur ofta?  

Fråga 7: Vad har du för uppfattning om glutamat (MSG)? 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

- Förklara vad intervjun handlar om och syftet med intervjun. 
- Vad som förväntas och vad intervjun handlar om och till. 
- Personliga reflektioner eller i allmänhet.  
- Vilka typer av svar (korta koncisa eller utvecklande). 
- Fråga om integritet. 
  
1. Vill du berätta lite om dig själv och din väg till att bli kock? (*Den här frågan 
ställdes inte till matentusiaster.)  

Vad var det som gjorde att du fick upp ögonen för mat?  

2. Vilken typ av matlagning gillar du allra mest? (Det kan vara allt från att vilket typ 
av kök, typ av måltid, typer av råvaror) 

Vad är ditt starkaste måltidsupplevelse eller matminne, bra och dåligt? 

Hur skulle du återskapa smakerna utan kontexten?  

3. Vad anser du är en smakförstärkare? Och, kanske vad är inte en smakförstärkare?  

Är buljong en smakförstärkare? Salt?  

(Berätta om ämnet om intervjudeltagaren är osäker och inte vet. Berätta att det är en 
smakförstärkare och att det finns i en del produkter. Låt deltagaren gissa vilka på bild.) 

4. Vad är glutamat, glutaminsyra eller MSG för dig?  

5. Vad har du för uppfattning kring en smakförstärkare och tillsats som glutamat? 

Är det fusk, en genväg eller är det farligt?  

6. Skulle du kunna använda MSG och glutamat i din matlagning hemma?  
Med tanke på din yrkesbakgrund skulle det kunna användas i köket på en 
arbetsplats? (*Den här frågan ställdes inte till matentusiaster.) 

(Visa rubriker kring glutamat och MSG. Eventuellt berätta lite kort om MSG och dess 
omdebatterade bakgrund, att det finns naturligt men också kemiskt framställd osv.) 
   
7. Skulle du som konsument vilja veta om det finns glutamat i maten på restaurang? 
Eller i livsmedelsprodukter? Läser du innehållsförteckningen på 
livsmedelsprodukter? 

8. Vad är din uppfattning efter denna intervju kring glutamat? 


