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Få svenskar vet varför de köper jodberikat salt 

Att få i sig jod via jodberikat salt är ett bra sätt att uppnå det rekommenderade dagliga intaget. Enligt en 

undersökning från Falksalt* visar det sig att 66 procent av svenskarna köper jodberikat salt - men nästan 

hälften (47 procent) känner inte till varför jod tillsätts i salt.  

Jod ingår i sköldkörtelhormoner. Brist på jod i maten kan orsaka 

struma, förstoring av sköldkörteln, som orsakar störningar i kroppens 

ämnesomsättning. Kroppen behöver jod för att fungera optimalt.  

Man kan få i sig jod via kosten och det finns naturligt i ämnen som fisk, 

skaldjur och ägg. En viktig jodkälla är också jodberikat salt, som 

innehåller 50 mikrogram jod per gram salt. Det rekommenderade 

dagliga intaget skiljer sig mellan olika grupper baserat på ålder eller 

huruvida man är gravid eller ammar.** 

Pris, saltsort samt hälsofördelar (såsom jodberikat salt, eller lägre natriumhalt) är de faktorer som mest 

påverkar svenskarnas val av salt, enligt undersökningen. Intressant nog så är hälften av svenskarna ovetande 

om varför jod tillsätts i salt, men 66 procent köper ändå jodberikat salt. Det är främst äldre personer som anser 

sig veta varför jod är viktigt att få i sig (68 procent i åldrarna 56-70 år), vilket också tidigare undersökningar 

visar. 

– Förutom att utveckla ett smakrikt sortiment är det viktigt för oss att erbjuda alternativ som har tydliga 

hälsofördelar, så som jodberikat salt. Flingsalt har snabbt blivit väldigt populärt i svenska hushåll. Vi vet att 

cirka 38 procent köper flingsalt och Falksalt är dessutom de enda i Sverige som har flingsalt med jod, säger 

Annika Tellram, marknadschef på Falksalt. 

Fem snabba om jod 

 Jod finns naturligt i berggrunden, halten varierar geografiskt 

 Fisk, ägg och skaldjur innehåller naturligt mycket jod 

 Jod påverkar ämnesomsättningen  

 Jodbrist är ovanligt i Sverige idag, men desto vanligare globalt 

 Jodbrist under fosterstadiet kan störa den fysiska utvecklingen såväl som utvecklingen av 

nervsystemet 

Produktinformation: 
Naturella flingor med jod (125 g) finns i utvalda butiker vecka 7 och har ett pris på cirka 25-30 kronor. 

Mer fakta från undersökningen: 

 68 procent i åldersspannet 56-70 år vet varför jod tillsätts i salt. Motsvarande siffra för 18-22 åringar 

är endast 38 procent. 

 Finkornigt salt med jod finns i 74 procent av hushållen i åldrarna 56-70 år, medan den siffran är 55 

procent i åldersgruppen 18-22 år. 

 Priset är viktigaste faktorn vid val av salt för 18-35 åringar, medan endast 30 procent av 56-70 

åringarna anser priset vara en viktig faktor. 

*Undersökningen genomfördes av Snabba Svar under perioden 10-15 december 2015. 1040 personer i åldrarna 

18-70 år deltog och resultatet är nationellt representativt. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Annika Tellram, marknadschef på Falksalt 
Telefon: 0708-762 792 
E-post: annika.tellram@salinity.com  

 
För produktprover eller bilder, vänligen kontakta: 
Linn Ulterman, Geelmuyden Kiese 
Telefon: 070-776 88 04 
E-post: linn.ulterman@gknordic.com  

För recept och inspiration 

Webbplats: http://www.falksalt.se 

Facebook: http://www.facebook.com/falksaltsverige 

Instagram: http://www.falksalt.com/sv/instagram-sv.html 

Pinterest: http://se.pinterest.com/falksaltsweden/ 

Om Falksalt  

Vi älskar salt. Ända sedan 1830 har Ab Hanson & Möhring handlat med denna makalösa mineral och 1928 

skapade vi varumärket Falksalt som fick pryda vårt finaste matsalt. Idag finns Falksalt i hem, butiker och 

restaurangkök över hela världen. Vi är en del av Salinity AB, Europas ledande, oberoende saltdistributör. 

 

Rekommenderat dagligt intag av jod: 

 Spädbarn 6-11 månader: 50 mikrogram 

 Barn 12-23 månader: 70 mikrogram 

 Barn 2-5 år: 90 mikrogram 

 Barn 6-9 år: 120 mikrogram 

 Vuxna, tonåringar och barn över 10 år: 150 
mikrogram 

 Gravida: 175 mikrogram 

 Ammande: 200 mikrogram 

Källa: Livsmedelsverket 
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