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Fler vill ha färre tillsatser i maten 

Intresset för mat utan tillsatser ökar. Konsumenterna vill ha mat som 

består av riktiga råvaror istället för tillsatser, något som nu även 

storföretagen har börjat inse. Och det gäller inte bara i Sverige. 

Den internationella trenden mot en ökande medvetenhet om och ett större intresse för vad vi 

äter är tydlig. En del av den tar sig uttryck i ett ökande intresse för mat framställd utan 

tillsatser, det vi kallar äkta varor. 

Nio av tio svenskar avstår någon gång från att köpa produkter 

som innehåller många tillsatser, visar en ny 

opinionsundersökning som Äkta vara låtit Yougov göra. Bara 

sju procent svarar att de aldrig gör det. 37 procent gör det oftast 

eller alltid.
1
 

En annan undersökning visar att tillsatser är näst viktigast för 

konsumenterna när det gäller innehållet i maten.
2
 

På samma sätt ser det ut i andra länder. Två av tre européer 

uppger att de är ganska eller mycket bekymrade över tillsatser i 

maten
3
, vilket förstås är en viktig anledning till att en stor del av 

livsmedelsprodukterna som släpps på den tyska, franska och 

engelska marknaden har formuleringar som ”utan tillsatser” på 

förpackningen.
4
 

Det främsta skälet till att undvika tillsatser är enligt Äkta varas opinionsundersökning att de 

används istället för riktiga råvaror. Det anser nästan hälften av de tillfrågade. Längre ner på 

listan hamnar de som anser att de är farliga samt de som tycker att de i första hand lurar 

konsumenten.
5
 Även i Yougovs Food & Health 2015, där frågan och alternativen var 

utformade på ett annat vis, svarar närmare hälften att de anser att livsmedelsindustrin 

använder tillsatser för att lura konsumenterna.
6
 

  

93% 
av svenskarna avstår någon 

gång från att köpa livsmedel 

som innehåller många 

tillsatser. 
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  Bakgrund 

Det senaste århundradet har det skett stora förändringar i hur vår mat odlas och tillverkas. 

Produktionen har industrialiserats, centraliserats och globaliserats samtidigt som avståndet 

till konsumenten har blivit allt längre. Vi vet ofta inte var, av vem eller hur den är 

framställd. 

När industrin fick ansvaret för att laga vår mat uppfattades den som modern och dess 

innehåll i många fall överlägset det hemlagade. En enklare tillagning och en standardiserad 

kvalitet var förstås till gagn för många, men i takt med att utvecklingen accelererat har allt 

fler börjat känna en hunger efter den genuina maten. 

Det senaste året har ekologiskt fått ett riktigt brett genomslag och inom många områden 

blomstrar det närproducerade och hantverksmässigt framställda. Men fler har också börjat 

intressera sig för vad matindustrin gör innanför fabrikens väggar, framförallt vad de stoppar 

i maten. 

Ett första tecken på att livsmedelsindustrin har tagit till sig av den nya efterfrågan kan 

sammafattas med begreppet ”clean label”, som går ut på att ta bort eller byta namn på de 

ingredienser som man uppfattar att kunderna är mest kritiska mot. Men konsumenternas 

krav är mer omfattande än så och handlar snarare om att kvaliteten på själva maten ska 

förbättras. 

 

Om tillsatser 

Tillsatser är ämnen som används för en viss teknisk funktion, t ex för att döda bakterier i 

maten, för att färga den eller för att ge den en viss konsistens. Till skillnad från vanliga 

ingredienser, som också kan påverka sådant som konsistens och färg, konsumeras dock 

tillsatserna normalt inte som livsmedel i sig. 

För att godkännas inom EU måste en tillsats uppfylla följande krav
1
: 

 Ämnet får inte utgöra en hälsorisk för konsumenten i de mängder som används. 

 Det måste finnas ett skäligt tekniskt behov. 

 Användningen av tillsatsen får inte vilseleda konsumenten. 

 Tillsatsen måste dessutom ha fördelar för konsumenten, som att bevara 

näringskvaliteten, möjliggöra ersättningsprodukter till exempelvis allergiker, öka 

hållbarheten, förbättra smak, lukt, konsistens och utseende eller fungera som 

hjälpämne vid framställning av exempelvis aromämnen. 

Värt att notera är att endast ett av kraven handlar om att ämnet måste vara säkert att 

använda, medan de andra handlar om tillverkarnas behov samt nyttan för konsumenten. 

I andra länder, till exempel i USA, har man andra regler för och definitioner av tillsatser. 
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Många svenskar undviker tillsatser 

I dag efterfrågar många svenskar 

produkter av högre kvalitet. Vi vill ha 

ekologiskt, närproducerat, småskaligt 

och hantverksmässigt, men vi vill 

också slippa industriella ingredienser 

och tillsatser. Man skulle kunna 

sammanfatta det som renare och 

enklare mat. 

Denna strävan gör att intresset för att 

ta reda på mer om vad maten 

innehåller är stort. 

Tre av fyra svenskar (77 procent) 

brukar titta på 

ingrediensförteckningen när de köper 

ett livsmedel som de inte känner till 

sedan tidigare, enligt en ny 

opinionsundersökning beställd av 

Äkta vara. Vanligast är det bland 

kvinnor där 82 procent uppger att de 

gör så.
7
 

Vidare svarar 37 procent att de alltid eller oftast avstår från att 

köpa en produkt om den innehåller många tillsatser. Ytterligare 

41 procent svarar att de gör det ibland. Sammanlagt omfattar 

denna grupp alltså knappt fyra av fem svenskar. Endast sju 

procent svarar att de aldrig gör det. 93 procent gör det alltså 

någon gång
 8

 

Enligt en liknande undersökning, som Sifo har gjort på uppdrag 

av Leksands Knäckebröd, väljer närmare hälften av svenskarna 

att inte köpa en produkt efter att ha läst ingrediensdeklarationen. 

Och tillsatser uppges som en viktig anledning.
9
 

Enligt Yougovs rapport Food & Health 2015 svarar dessutom 

drygt en fjärdedel av svenskarna (27 procent) att de undviker 

produkter som innehåller E-nummer. Och när Livsmedelsverket 

förra hösten gjorde en marknadsundersökning om 

Nyckelhålsmärkningen, svarade drygt tre av fem att mängden 

tillsatser var ganska eller mycket viktigt när de köper matvaror. 

Endast sockerhalten var viktigt för fler.
10

 

 

”Att påverka smaken, 

konsistensen eller färgen på 

maten med hjälp av 

tillsatser är inte bra för 

någon. Ju mer medvetna 

konsumenterna blir desto 

större krav ställs det på oss 

tillverkare att sluta stoppa 

onödigheter i maten.” 

– Annika Sund, 

marknadschef på Leksands 

Knäckebröd 9 

Alltid 
8% 

Oftast 
29% 

Ibland 
41% 

Sällan 
15% 

Aldrig 
7% 

Om du läser på ingrediensförteckningen till en 
produkt att den har många tillsatser, avstår du då 

från att köpa produkten? 

Äkta vara/Yougov, 2015. 
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MAT ISTÄLLET 

FÖR TILLSATSER 

Över 700 produkter är märkta med Äkta varas Ä-märke, en 

del  direkt på produkterna och en del på hyllkanten i butik. 

 Inga tillsatser * 

 Inga andra aromämnen än extrakt 

 Inga industriella ingredienser som traditionellt inte ingår 

i livsmedlet. Exempel: jästextrakt, bambufibrer och 

glukos-fruktossirap 

 Inga tillsatta berikningsämnen 

* Undantaget bakpulver och ej amiderat fruktpektin. 

Läs mer på www.ä-märket.se! 

 

Ur Livsmedelsverkets rapport om Nyckelhålet 2014. 

 

Även i den växande grupp som söker ekologiska produkter är tillsatser en viktig faktor. I 

ekologiska produkter tillåts färre tillsatser än i konventionella, knappt 50 jämfört med cirka 

320. En undersökning bland matvarukedjan Coops medlemmar visar att 

34 procent av deras kunder väljer ekologiska livsmedel 

just för att de innehåller ”färre 

eller inga tillsatser”.
11

 

 

Därför undviker de tillsatser 

Skälen att undvika tillsatser är 

många och varierar förstås från 

person till person. Många 

undviker dessutom troligen 

tillsatser av fler än ett skäl. Men 

för en majoritet av svenskarna 

handlar det inte så mycket om 

själva tillsatserna utan mer om 

vad förekomsten av dessa säger 

om kvaliteten på livsmedlet. 
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I Äkta varas opinionsundersökning frågade vi svenskarna vad det huvudsakliga skälet att 

avstå produkter på grund av att dess innehåll av tillsatser är. Närmare hälften (47 procent) 

svarar att det är för att tillsatser används istället för riktiga råvaror och ytterligare nio procent 

att tillsatser används för att lura konsumenten. En knapp tredjedel uppger att de anser att 

tillsatser är farliga, som det huvudsakliga skälet.
12

 

Enligt Food & Health uppger samtidigt 45 procent att de anser att livsmedelsindustrin 

använder tillsatser för att lura konsumenterna.
13

 Frågan och alternativen var dock delvis andra 

än i Äkta varas undersökning. 

Av detta kan man dra slutsatsen att många konsumenter ger både myndigheterna och 

livsmedelsindustrin underkänt när det gäller efterlevnaden av kraven att tillsatser inte får vara 

onödiga eller vilseleda konsumenten, se sidan 3 ovan. 

 

Ökande motstånd mot tillsatser internationellt 

Också i andra EU-länder vill många äta mat med ingredienser som de känner igen. Den 

senaste Eurobarometern som undersökte saken visade exempelvis att två tredjedelar av 

européerna är mycket eller ganska bekymrade över tillsatser i maten.
14

 

Enligt en marknadsrapport från 2013 hade dessutom en 

tredjedel av alla nya livsmedelsprodukter som släpptes på den 

tyska, franska och engelska marknaden formuleringar i stil med 

"utan tillsatser" på förpackningen
15

, vilket rimligen är en effekt 

av en betydande efterfrågan på sådana produkter. 

Marknadsanalytikerna på Mintel pekar dessutom ut efterfrågan 

på mindre processade ingredienser, i synnerhet artificiella, som 

en av de viktigaste internationella trenderna inom mat och 

dryck under nästa år. Istället, skriver de, söker konsumenterna 

produkter med ett mer naturligt innehåll och ingredienser som 

de känner igen. Starkast är denna efterfrågan i Europa.
16

 

Och den förutspås dessutom stiga. Enligt en annan av Mintels 

rapporter kommer det europeiska intresset för mer naturlig mat 

troligen att öka ytterligare till följd av ett fallande förtroende för 

livsmedelsindustrin, vilket också kopplas till EU:s pågående förhandlingarna om 

frihandelsavtalet med USA, TTIP
17

. Enligt en branschundersökning anser till exempel en 

majoritet (54 procent) av fransmännen att livsmedelsindustrin inte är ärlig i sin information 

till konsumenterna.
18

 

66% 
av européerna är mycket 

eller ganska bekymrade över 

tillsatser i maten. 
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Många vänder på förpackningarna 

Misstänksamheten mot vad livsmedelsindustrin stoppar i maten är ett internationellt fenomen, 

som har fått ytterligare fart av hästköttskandalen och andra fall av matfusk som uppdagats de 

senaste åren. Det har tvingat konsumenter över hela världen att bli mer medvetna och välja 

mat med större omsorg. 

Enligt en studie i tio länder, i fyra världsdelar, läser en majoritet av konsumenterna vad en 

matvara innehåller innan de köper den. I Asien och Sydamerika utgör de så många som 84 

respektive 75 procent av konsumenterna, medan de i USA och i Europa utgör 64 respektive 

53 procent. Bland annat söker man ekologiska produkter och undviker produkter med hög 

fett- eller sockerhalt, men det som flest undviker är tillsatser. Enligt studien undviker 

dessutom hela 60 procent av konsumenterna världen att köpa mat som innehåller 

konserveringsmedel samt artificiella färgämnen och sötningsmedel.
19

 Enligt en annan rapport 

är det särskilt vanligt att man undviker artificiella ingredienser i tillväxtländer.
20

 

Allt fler konsumenter köper också mat och dryck som är småskaligt eller hantverksmässigt 

framställd.
21

 

 

  

Andel av konsumenterna som uppger att de läser vad en matvara innehåller innan de köper den. 
Källa: TNS/GNT group, 2015. http://www.gnt-group.com/eu-en/node/3070. 
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Även de stora företagen har börjat lyssna 

Producenterna 

Förutom att många mindre tillverkare har satsat på att erbjuda produkter till denna målgrupp, 

har budskapet om att många konsumenter vill köpa produkter utan tillsatser även nått fram till 

de stora företagen. Findus, Felix och Familjen Dafgård gick för några år sedan ut med löften 

om att rensa bort en del tillsatser i sina produkter. Findus hade till och med ett litet märke med 

texten ”inga onödiga tillsatser” på sina färdigrätter, vilket de dock fick ta bort eftersom 

myndigheterna bedömde att betydelsen var för vag, eftersom onödiga kan betyda olika för 

olika personer, men även för att det sattes på produkter som normalt inte innehåller tillsatser 

och att det därför var vilseledande. 

Men den senaste tiden ser vi en ny era där svenska livsmedelsföretag tydligare riktar sig till 

den växande grupp som vill ha mat av högre kvalitet, lagad med sådana råvaror som de själva 

skulle ha använt och som inte är fyllda med tillsatser. Förutom de drygt 350 produkter som 

har fått Äkta varas Ä-märke på förpackningen, som huvudsakligen säljs av små eller 

medelstora företag, har också flera av storföretagen nu gått konsumenterna till mötes. 

Äkta vara har undersökt intresset i en enkät till Sveriges största livsmedelsföretag. Av de åtta 

företag som besvarat enkäten svarar hela fem att de det senaste året har lanserat produkter 

som marknadsförts som utan eller med färre tillsatser. Dessutom svarar sex av företagen att de 

bedömer att deras utbud av sådana produkter kommer att öka de kommande åren. Som skäl 

anger de flesta av företagen 

konsumenternas ökade 

efterfrågan.
22

 

Vissa plockar bort de 

tillsatser som upplevs som 

mest onödiga eller 

onaturliga, men vissa gör 

faktisk även helt tillsatsfria 

produkter.  

Arla lanserade tidigare 

under hösten en färskost 

med ”inga tillsatser” och 

”naturligt gott” i stora 

bokstäver på 

förpackningen, vilket är ett 

tydligt exempel på att man 

kopplar ihop just tillsatser 

och kvalitet. 
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Häagen-Dazs, av den internationella jätten General Mills, är ett annat exempel. Sedan i våras 

marknadsförs i Sverige tre tillsatsfria glassar med texten ”bara 5 ingredienser – inga tillsatser” 

och ”ingenting är bättre än det äkta”.  

”Med den här kampanjen kan Häagen-Dazs framhäva sina 

utmärkta och enkla ingredienser som eftersöks av 

konsumenter som vill ha äkta vara. Dagens konsumenter 

förväntar sig större inblick i livsmedelsframställningen än 

någonsin tidigare”, skriver Häagen-Dazs. 

Orkla Sverige, med fler stora varumärken under sina vingar, 

har i år lanserat en rad kylda soppor (Abbas, Felix ekologiska 

och Paulúns) som alla är märkta med ”endast naturliga 

råvaror”. Ingen av dem innehåller heller tillsatser. 

Det förekommer också att man minskar själva halterna av 

tillsatserna. Inför julen 2015 meddelar Scan att de i år sänker 

halten av konserveringsmedlet nitrit i alla sina julskinkor med 

30 procent. Till 2016 planerar de att sänka halten ytterligare.
23

 

Även i USA händer det just nu mycket. Under 2015 har en rad 

storföretag gått ut med att de tar bort artificiella ingredienser 

och tillsatser ur sina produkter. Bakgrunden är en hård 

konkurrens från uppstickare, som har varit mer lyhörda för konsumenternas efterfrågan på 

mer naturliga produkter som består av råvaror som de känner igen, vilket har fått flera av de 

”Välj bort onödiga tillsatser. 

Undvik glass som innehåller 

färgämnen, stabiliserings- 

och emulgeringsmedel. 

Glass som är gjord på de 

bästa möjliga råvarorna 

behöver inga industriellt 

framställda tillsatser och 

stabilisatorer för att ge 

utmärkt smak och 

konsistens.” 

– Häagen-Dazs 

Glassakademis 4:e budord 
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största och etablerade livsmedelsföretagen att förlora marknadsandelar. Det har tvingat även 

de stora företagen att börja anpassa sig till det nya landskapet.  

 

Foto: Mike Mozart at Flicker edited CC BY 2.0 

Tidigare i år gick Nestlé ut med att de ska ta bort alla 

syntetiska färgämnen och aromer i samtliga chokladprodukter 

på den amerikanska marknaden innan årets slut.
24

 

Samma ingredienser ska sopptillverkaren Campbell ta bort i 

merparten av sina produkter, samtidigt som man har sagt att 

man ska fasa ut användandet av fruktos-glukossirap (high 

fructose corn syrup). I sina barnsoppor ska man dessutom ta 

bort tillsatta smakförstärkare samt konserveringsmedel.
25

 

Företaget har också nyligen lanserat sajten 

whatsinmyfood.com där de berättar om vad deras olika soppor 

innehåller, bland annat hur ingredienser och tillsatser har 

framställts och varför de används som om någon av dem kan 

vara framställda av genetiskt modifierade organismer. 

Bland livsmedelsjättarna som tar bort tillsatser sällar sig också 

Kraft, som nästa år tar bort de två syntetiska gula färgämnena i 

sin klassiska ikoniska Macaroni and Cheese efter att tidigare även tagit bort syntetiska aromer 

”It’s pretty simple what 

people want now: simplicity. 

Which translates, most of 

the time, to less: less of the 

ingredients they can’t 

actually picture in their 

head.” 

– Beth Kowitt, “Special 

report: The war on big 

food”, Fortune magazine, 

maj 2015. 
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samt konserveringsmedel, och General Mills, som har som målsättning att ha tagit bort 

artificiella ingredienser i 90 procent av sina flingor innan utgången av 2016
26

. 

 

Restaurangerna 

Till skillnad från i butiken får man ofta ingen eller väldigt knapphändig information om maten 

som serveras på restaurang, vilket gör det svårt för den konsument som är intresserad av vad 

maten innehåller. Det finns vissa kedjor som deklarerar detta på sin hemsida (McDonald’s m 

fl), i en broschyr (Vapiano) eller på kvittot 

(Zócalo). Dessutom finns det enskilda 

restauranger som Fotografiska museets, 

som har valt att ge kunderna möjlighet att 

själva se precis vad maten innehåller. 

Kanske är det just konsumentens 

begränsade insyn, och flera avslöjanden om 

det faktiska innehållet, som har gjort att de 

amerikanska snabbmatskedjorna nu verkar 

tävla i vem som kan ta bort flest tillsatser 

och andra av konsumenterna oönskade 

ingredienser.  

Den amerikanska snabbmatskedjan Panera, 

med 1 800 restauranger, gick i maj ut med 

att de bannlyser en lista med över 150 

artificiella tillsatser och aromer samt 

ingredienser. Dessa ska vara helt borta ur 

maten innan slutet av 2016.
27

  

Ett annat exempel är Chipotle Mexican Grill som visar att det faktiskt är möjligt att göra 

snabbmat med hög kvalitet. För att lyckas med detta lagar de huvuddelen av maten på plats på 

var och en av de 1 700 restaurangerna. Det betyder att nästan all mat är fri från tillsatser. Det 

enda som inte är det är deras tortillas och majschips, som de inte gör själva på restaurangerna. 

Innehållet i all mat finns också tydligt deklarerat på företagets hemsida.
28

 

Flera andra stora kedjor har också policys kring tillsatser, naturliga, ekologiska, GMO- och 

antibiotikafria råvaror samt transparens kring innehållet mot gästerna. Det handlar bland annat 

om Subway, världens största restaurangkedja, samt Taco Bell, Papa John’s, Pizza Hut och 

Noodles and Company. 
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Butikerna 

 

Foto: Paradiset. 

De senaste åren har det börjat dyka upp butiker som tar tydlig ställning för bland annat 

ekologiskt, naturligt och mat med inga eller färre tillsatser.  

I Sverige är Green matmarknad i Malmö en av de större 

butikerna. I Stockholm öppnade våras dessutom butiken 

Paradiset, med målsättningen att utvecklas till en kedja. Green 

matmarknad har en lista med knappt 60 tillåtna tillsatser
29

 

medan Paradiset istället lovar att produkterna som de säljer 

ska vara fria från ”artificiella aromer, färgämnen, 

smakförstärkare och sötningsmedel”. 

En av deras förebilder är den amerikanska kedjan Whole 

Foods Market, som har drygt 400 butiker i Nordamerika samt i 

Storbritannien. Förutom att de satsar på ett stort utbud av 

ekologiska produkter bannlyser de även ett 70-tal ingredienser, 

främst tillsatser, från maten.
30

 De har även en särskild 

märkning för vin som ingen eller har låg halt av det i vin 

vanligt förekommande konserveringsmedlet sulfit. 

I kölvattnet av Whole Foods framgångar och expansion har 

även andra kedjor börjat positionera sig på tillsatsområdet. Lågpriskedjan Aldi i USA gick 

exempelvis tidigare i år ut och deklarerade att produkter av deras egna varumärken, vilka 

”We base our decisions not 

just on food chemistry, but 

also ideology, philosophy, 

proper labeling, and a 

careful evaluation of the 

promise we’ve made to our 

customers. We consider 

ourselves buying agents for 

our shoppers, not sales 

agents for manufacturers.” 

– Whole Foods Market 
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utgör 90 procent av utbudet, ska vara fria från syntetiska färgämnen, delvis härdade fetter och 

tillsatta smakförstärkare. 

Fler europeiska exempel är den nederländska kedjan Marqt, som har en svart lista med 

tillsatser som de inte tillåter
31

, och den franska frysmatskedjan Picard, som har löften om 

tillsatser som man inte hittar i deras varor uppsatta på flera ställen i butikerna. 

Nämnas bör stormarknadskedjan City gross, som sedan 2009 har gjort det lättare för sina 

kunder att undvika tillsatser. Genom ett samarbete med Äkta vara märker de på hyllkanten ut 

Ä-märkta varor i sina butiker. 

 

 

Sammanfattning 

 Denna rapport visar på ett stort och ökande intresse för renare och enklare mat, vilket 

ett antal färska trendanalyser och marknadsundersökningar visar. 

 Konsumenterna vill ha mat gjord på ingredienser som de känner igen och som de 

skulle ha använt själva hemma i köket. En tydlig och växande trend är att de vill ha 

färre tillsatser i maten. 

 Nu har även storföretagen börjat lyssna. 

 Detta är en stark utveckling i Sverige, i Europa, i USA och i världen, både vad gäller 

konsumenternas efterfrågan och livsmedelsindustrins agerande. 

 Skälen till att välja bort tillsatser är många, men en majoritet av svenskarna väljer bort 

produkter som innehåller tillsatser för att de anser att tillsatser används istället för 

riktiga råvaror eller för att lura konsumenten. 
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