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Konsumenters kunskap och uppfattning om Nyckelhålsmärkta produkter 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att klargöra om nyckelhålsmärkningen har betydelse för konsumentens 

uppfattning om och val av produkt, samt belysa förekomsten av källkritiskt tänkande kring 

nyckelhålsmärkningen. Som metod tillämpades intervjuer på 50 respondenter. Studien 

indikerar att nyckelhålssymbolen har en inverkan på både val av produkt samt den generella 

uppfattningen om hur hälsosam en produkt är. Studien visar även på en slående avsaknad av 

källkritik då konsumenter utvärderar nyckelhålsprodukter.  
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Abstract 

The purpose with this study is to illustrate if the keyhole-symbol of food products has an 

impact on consumers view on, and choice of food product. This study will also illuminate if 

the consumers reasoning is critical of the sources. Fifty interviews were applied. The study 

shows that the keywhole-symbol has a positive influence on respondent’s perception of 

healthiness and on likelihood to buy the product. The study also shows striking results in the 

absence of critical thinking about the sources. 
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Inledning 

Vi människor tar många beslut i vår vardag och alla har vi olika syften till att agera som vi 

gör. En del beslut sker på rutin och andra övervägs ingående. Samtidigt som beslut ska tas 

exponeras vi i dagens samhälle för mängder av budskap via olika mediekanaler. Ifall vi 

människor ska kunna göra rätt val enligt våra bakomliggande avsikter, är det av stor betydelse 

att kunna resonera källkritiskt kring budskapen. Detta gäller i högsta grad de budskap vi som 

konsumenter möter inom livsmedelsindustrin där ett av målen inom hälsopolitiken är att 

främja goda matvanor hos Sveriges befolkning (Livsmedelsverket, 2010).  

Nyckelhålsmärkning är ett sätt att förmedla budskap om hälsosamma produkter, 

men hur tänker konsumenter kring produkter som marknadsförs som hälsosamma med hjälp 

av denna bildliga symbol? Har nyckelhålssymbolen en inverkan till konsumentens 

uppfattning om huruvida produkten är hälsosam eller ej? Saba et al. (2009) studerade 

symbolers betydelse för konsumentens val av inköp och skillnader mellan länder. Resultaten 

visade att produkter som presenterades med symboler vilka var kopplade till ”naturlighet” och 

”medicinska fördelar” hade en positiv inverkan i respondenternas generella uppfattning av hur 

hälsosam produkten var. Deras studie saknar dock analyser om respondenternas källkritiska 

tänkande kring symbolers budskap. I ett annat sammanhang visar resultaten i Laitila och 

Kling (2008) att miljömärkning av fiskprodukter har betydelse för konsumentens val, 

samtidigt som konsumenterna uppvisar låg kunskap om miljömärkning. 

Hoyer (1984) presenterade resultat som visar på att konsumenternas val av 

livsmedelsprodukter i stor utsträckning baseras på ett rutinmässigt beteende, utan en ingående 

utvärdering av olika alternativ. I en studie om källkritiskt tänkande kring nyhetsinslag 

(Rudolfsson & Wilson, 2007) visade resultaten att respondenterna undvek ett källkritiskt 

förhållningssätt då detta upplevdes som ansträngande. 
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Den studie som presenteras i denna uppsats behandlar konsumenternas 

källkritiska tänkande kring nyckelhålsmärkning av livsmedel. Studien utgår från 

frågeställningar som  

• Har nyckelhålsmärkningen en inverkan på konsumenters val av produkt?  

• Har nyckelhålsmärkningen en inverkan till att uppfatta produkten som mer 

hälsosam? 

• Är konsumenters resonemang kring en nyckelhålsmärkning av källkritisk 

karaktär? 

Syftet är att belysa om nyckelhålsmärkning har betydelse för konsumentens uppfattning om 

och val av produkt, samt belysa förekomsten av källkritiskt tänkande kring 

nyckelhålsmärkningen. 

Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt som innehåller ett antal delavsnitt. Det 

första behandlar nyckelhålsmärket. Därefter behandlas perception och sensation, modeller för 

beslutsfattande (system 1 och system 2), minnet, och källkritik. Efter teoriavsnittet följer ett 

metodavsnitt och ett avsnitt med resultat. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt.  

 

Teoribakgrund 

Nyckelhålsmärkning 

I Sverige så är livsmedelsverket ansvariga för certifieringen av nyckelhålet. Syftet med den 

nyckelhålsmärkta symbolen är att den ska vägleda konsumenter till hälsosammare alternativ. 

Andra aktörer än Livsmedelsverket kan använda nyckelhålet så länge deras produkter 

uppfyller de villkor som krävs för publicering. Den allmänna definitionen av 

nyckelhålsmärkta produkter är: 

”Nyckelhålsmärkta livsmedel är magrare och innehåller mindre socker och salt 

men mer fibrer och fullkorn än andra livsmedel av samma typ. 
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Spannmålsprodukter som bröd, pasta och flingor har även villkor för fibrer och 

fullkorn”.  

Till denna allmänna definition finns specifika kriterier för olika livsmedelsprodukter. 

Nyckelhålssymbolen förekommer i tre olika sammanhang, på färdigpackade 

livsmedel, på menyer vid restauranger samt på matrecept. Produkter som läsk, godis och 

bakverk får inte nyckelhålmärkas. För alla livsmedelsgrupper gäller att (Livsmedelsverket, 

2010): 

1. Sötningsmedel (livsmedelstillsatser) och godkända nya livsmedel eller nya 

livsmedelsingredienser med sötande egenskaper får inte ingå.  

2. Olja och/eller annat fett som används i produkterna får innehålla totalt högst 2 

g industriellt framställda transfettsyror per 100 g olja och/eller fett. 

För varje produktkategori finns därtill ett antal kriterier som ska vara uppfyllda. Kriterierna 

skiljer sig åt mellan produkterkategorier. Exempelvis är kriterierna för nyckelhålsmärkning av 

youghurtprodukter andra än kriterierna för nyckelhålsmärkning av frukostflingor. Totalt 

specificeras kriterier för 25 olika produktkategorier . 

Den produkt som används i denna studie är frukostflingor (se bilaga 1) och för 

denna produktkategori gäller följande kriterier (Livsmedelsverket, 2010): 

1. Minst 50 procent fullkorn räknat på produktens torrsubstans.  

2. Fetthalten får högst uppgå till 7g/100 g 

3. Mängden renframställda sockerarter högst 10g/100g 

4. Sockerarter total 13g/100g  

5. Natrium högst 0,5g/100g  

6. Kostfiber minst 6g/100g  
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Perception och sensation 

Begreppet sensation definieras som processen där vi med hjälp av våra sinnen tar in intryck 

och omvandlar dessa till nervimpulser som skickas till hjärnan (Pashler & Yantis, 2002; ref i 

Passer & Smith, 2007). Förutom de fem välkända sinnena: syn, hörsel, smak, lukt och känsel 

har det identifierats ytterligare förnimmelseförmågor, såsom balansorganet och vår spatiala 

förmåga (Passer & Smith, 2007). 

Begreppet perception definieras som de aktiva processerna i att uppfatta och 

förstå den sensoriska informationen (Ashcraft, 2006). Denna process infaller således efter 

sensationen. Att perceptionen är en aktiv process betyder att den är beroende av sitt 

sammanhang, samma information kan tolkas annorlunda vid ett annat tillfälle vi förmår inte 

att bearbeta alla intryck omkring oss då våra mentala resurser finns i en begränsad mängd. 

Alla de stimulin som finns i vår omgivning är många gånger fler än vi har 

medvetandekapacitet för. Därför är perceptionen en selektiv process där uppmärksamheten 

fyller en funktion i det vi kallar för medveten perception (Passer & Smith, 2007).  

 

Uppmärksamhet 

Nordfält (2007) skriver ”I en livsmedelsbutik konkurrerar tusentals olika produkter om 

kundernas uppmärksamhet ”. Uppmärksamhet tillkännages som en prestation. Det finns två 

varianter av uppmärksamhet, den ”selektiva uppmärksamheten” och ”den uppdelade 

uppmärksamheten.” Vilken av de två vi använder när vi fokuserar på stimulin beror på 

efterfrågan respektive utbudet av våra mentala resurser.  

De mentala resurserna är olika i sitt slag, de finns de som identifieras som 

allmänna, vilket innebär att de används i princip alla situationer, och de finns de som är mer 

uppgiftsspecifika. Typ av uppgift och rutin påverkar vilken resurs som behövs tas i anspråk. 
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Om vi försöker utföra två olika uppgifter som omfattar samma typ av stimuli, kommer dessa 

uppgifter att konkurrera om samma mentala resurser.  

Dessa rivaliserande uppgifter kan endast genomföras så länge den sammanlagda 

efterfrågan på de mentala resurserna befinner sig inom vårt mentala utbud. Krävs det mer 

resurser än vi förfogar över, måste vi tillämpa den selektiva uppmärksamheten. 

Begreppsförklaringen av selektiv uppmärksamhet inkluderar således två processer. Den första 

där vi tvingas välja att fokusera på ett särskilt stimuli och den andra där vi filtrerar bort den 

oönskade informationen. Som exempel kan tas den omöjliga uppgiften i att läsa en text och 

samtidigt lösa en matematisk uppgift. Det faller sig därför naturligt att uppdelad 

uppmärksamhet används när vi kan utföra multipla uppgifter samtidigt, närmare bestämt 

uppgifter som inte konkurrerar om samma mentala resurser. Utförandet är starkt influerat 

beroende på om uppgiften vi utför har lösts tidigare eller inte. I exceptionella fall leder träning 

till ett automatiskt beteende (Reisberg, 2007).  

Personliga faktorer har också en inverkan på vår uppmärksamhet. 

Uppmärksamheten är intressestyrd utifrån bakomliggande motiv, till de stimulin i vår 

omgivning vi väljer att uppmärksamma. Exempelvis ifall vi befinner oss i en situation där 

något av våra grundläggande behov inte är tillfredställt, såsom att vara hungrig, kommer vi 

vara särskilt uppmärksamma på antydningar relaterade till mat. På samma sätt kommer en 

nutrionist uppmärksamma andra egenskaper hos en produkt än en snickare, då nutrionisten 

har en annan bakgrundskunskap (Izard, 1989; i ref Passer & Smith, 2007). 

Den visuella uppmärksamheten, ögats rörelsemönster, delas upp i sackader och 

fixeringar. Sackaderna består av ögats snabba rörelser från en punkt till en annan, dessa 

rörelser tar pauser i de så kallade fixeringarna. Det är vid fixeringarna som ögat inhämtar den 

information vi fokuserar på (Ashcraft, 2006). Denna typ av uppmärksamhet är av avgörande 

betydelse då konsumenter befinner sig i en butik och utvärderar produkter. Forskning har 
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visat att stressade personer påskyndar processen i att inhämta information om produkter, 

genom att reducera den genomsnittliga perioden för fixeringarna. Hos de personer som var 

under tidspress eller lågt motiverade, filtrerade ögat bort den information som uppgavs i text 

och fokuserade istället på bildliga inslag hos produkten. Dessa personer uppvisade också fler 

ögonrörelser mellan olika produkter jämfört med de konsumenter som var motiverade och 

inte under tidspress. Tvärtom så fokuserade motiverade konsumenter, och konsumenter som 

inte var under tidspress, på produktens märke samt den information som angavs i textformat 

(Pieters & Luk, 1999). Anledningen till att de personer som var omotiverade eller befann sig 

under tidspress fokuserade på bildliga attribut berodde på att det var den enda informationen 

de hade tid att inhämta då deras fixeringar var kortare (Nordfält, 2007). 

Vi människor kan inte upptäcka alla stimulin i vår omgivning. En del kan inte påträffas på 

grund av att våra sinnen inte är tillräckligt känsliga, andra på grund av att våra sinnen har 

försämrats till följd av ålderdom eller handikapp.  

”Difference threshold (just noticible difference)” beskrivs som förloppet i att 

kunna särskilja eller uppmärksamma förändringar mellan olika stimulin. Den absoluta 

tröskeln (just noticible difference) hänvisar till den minsta mängden av ett särskilt stimuli som 

kan upptäckas med något av våra sensoriska sinnen. Dessa perceptuella trösklar avgörs 

vanligen per automatik men om vi vill kan vi själva bestämma över dem (Passer & Smith, 

2007). Att kunna uppfatta dessa förändringar är bland annat viktigt när en konsument befinner 

sig i en butik. Exempelvis då vi letar efter en särskild vara, då produkter marknadsförs till 

lägre pris eller då ett varumärke förändrar sin produktdesign (Solomon, 2004).  
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System 1 och system 2, att göra en bedömning som leder till ett val 

Människors tänkande indelas i tre kategorier: resonerande, bedömning samt beslutstagande. 

Dessa baseras på varandra, våra beslut grundar sig på våra bedömningar som i sin tur är ett 

svar på vårt resonerande. Till följd av detta har vilken som helst faktor som påverkar vårt 

generella tänkande därmed en direkt inverkan på vårt beslutsfattande (Reisberg, 2007) 

Det finns en allmänt pressenterad tankemodell kring människors sätt att 

resonera. Denna modell karaktäriseras av att den är tvåfaldig i människors sätt att bearbeta 

information. De två tillvägagångssätten har tilldelats olika namnförslag, ett exempel är: 

system ett respektive system två. System ett sker lätt, obesvärat och automatiskt. Detta 

tankesystem inkluderar beteenden som sker på rutin, samt omdömen som görs med hjälp av 

heuristiker (Shafir & LeBoeuf, 2002). 

Heuristiker beskrivs som kognitiva genvägar till att göra bedömningar och är 

nödvändiga då individer tvingas ta beslut i ett högt tempo, är distraherade eller inte fullt alert 

(D.T. Gilbert 1989). Den mer förfinade tankeutvecklingen som sker i system två identifieras 

av tankeprocesser som sker långsamt, är ansträngande och endast tillämpade vid medveten 

avsikt. Som en konsekvens av att system två är mer ansträngande att göra bedömningar med, 

kan det antas att denna typ av tänkande endast förekommer under särskilda omständigheter 

och då det som ska bedömas innehåller lämpliga pådrivare. Dels förutsätter system två ett 

motiverat beteende. Ett motiverat beteende innebär att individen inriktar uppmärksamheten på 

det som ska bedömas och att individen skattar beslutet som värdefullt, alltså att individen har 

en extra målsättning med sina handlingar. Det har också identifierats tre generella grupper av 

faktorer som påverkar en aktivering av system två. En grupp av faktorer beror av det 

övergripande sammanhanget. Exempelvis närvaron eller frånvaron av tidspress, samt hur 

kapabel personen är på att hämma sina egna mentala vanor. Att hämma sina mentala vanor 
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innebär att en individ avvisar handlingar och strategier som levererats av minnet (Engle & 

Kane, 2004 ). 

En annan grupp av faktorer beror av den specifika uppgiften. Det vill säga: hur 

informationen pressenteras, huruvida informationen är lätt att tolka, huruvida personen har 

trossatser som kan framkalla statistiska koncept i att uppfatta den presenterade informationen. 

Information som är presenterad i frekvensformat har visat sig enklare att förstå än information 

som presenteras som sannolikheter och procent (Reisberg, 2007). Med bakgrundskunskap kan 

individer resonera bättre kring ett problem och enklare upptäcka en ”orsak-verkan effekt” på 

det som ska bedömas. Den sista gruppen av faktorer utgörs av faktorn träning. Människor har 

i allmänhet en resonabel förståelse för en del grundläggande statistiska koncept. Experiment 

har visat att människor kan vara uppmärksamma på urvalsstorleken de ska dra slutsatser från, 

om de inrymmer lämpliga pådrivare. I en sådan situation har vi människor gått från heuristik 

tänkandet. När händelser bedöms som enskilda, upprepade observationer, är människor bättre 

på att skatta samvariationen mellan händelser. 

En del områden kan bättre förstås i statistiska termer än andra. Det är enklare för 

människor att betrakta sport i statistiska termer. Vi kan se på ett lags prestationer i första 

spelade halvlek som en enskild oberoende observation. Därför medför träning i statistik en 

mer ökad förståelse för statistiska koncept vilka blir mer framträdande i minnet och kan 

därmed enklare startas. Träningen hjälper oss därmed att applicera de statistiska koncepten till 

de många olika bedömningar vi gör i vår vardag. Med det mer energikrävande systemet kan vi 

alltså korrigera för de felaktiga beslut som gjorts med hjälp av system ett (Reisberg, 2007). 

Det har demonstrerats att konsumenter som tar upprepade beslut, liknande de 

som ska tas i en livsmedelbutik, utförs med hjälp av heuristiker. Dessa heuristiker fungerar 

som tumregler som konsumenten utgår från. Tankar kan vara relaterade till priset, Desphand 

& Hoyer (1983, i ref Hoyer, 1984) ger exemplen (”… buy the cheapest brand …” och”… buy 
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the brand on sale…”). De skriver vidare att (“…consumers excerted considerably less effort 

in choosing peanut butter than in choosing a pair of running shoes and an automobile”), och 

menar att i en livsmedelsbutik kan det tänkas att de flesta val är av en ganska låg upplevd 

betydelse för konsumenten.,.  Hoyer (1984) behandlar konsumenters beslutstagande utifrån 

antagandena; konsumenten är omotiverad till att utvärdera produkten innan inköp, 

konsumenten har tidigare befunnit sig i liknande situationer, och konsumenten ska ta många 

beslut under kort tid. Resultaten i Hoyers studie visade att i 95 procent av fallen gör inte 

kunden några jämförelser av märken hos olika produkter, och i 89 procent av fallen 

undersöker inte kunden en enda hyllkantsetikett. 

 

Minnet 

Vårt minne omfattar processer som registrerar och förvarar de upplevelser vi är med om. Tack 

vare vårt minne kan vi sedan erinra oss denna information. Minnet innehar tre huvudsakliga 

komponenter. Den första kallas för det sensoriska minnet, vilket kortvarigt bearbetar den 

sensoriska informationen, en del av den informationen skickas vidare till vad vi kallar för 

korttidsminnet eller arbetsminnet. Den mer moderna termen för detta system är arbetsminnet. 

Arbetsminnet förklaras som ett aktivt dynamiskt system där planering och 

styrning av arbetet sker. Här regleras medveten uppmärksamhet och återkallning av 

information från långtidsminnet. Vi använder alltså vårt arbetsminne då vi ska ta ett medvetet 

beslut. Då man talar om svagheter med detta system hänvisar man till det faktum att det 

endast kan hålla mellan fem till nio förstående enheter av information. Detta innebär att det är 

en för svår uppgift för oss individer att på samma gång jämföra olika produkters attribut 

såsom innehåll, pris, kalorimängd och liknande (Nordfält, 2007). 

En annan begränsning i samma system beror av, hur mycket kapacitet i 

arbetsminnet som finns till för mentala processer som äger rum samtidigt. Den sista 
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minneskomponenten kallas för långtidsminnet. Långtidsminnet innehåller information som är 

bestående genom vår livstid. Vidare kan långtidsminnet indelas i ett deklarativt respektive 

icke - deklarativt minne. Till det deklarativa minnet hör vårt semantiska och episodiska 

minne. Det finns allmänna principer som förklarar vårt semantiska minne som ett mentalt 

associationsnätverk, där olika grundtankar och minnen ligger förvarade intill varandra. En del 

av koncepten förvaras närmare samman, vilket tyder på starkare associationer sinsemellan 

(Roediger & McDermott, 2000; i ref Passer & Smith, 2007). 

Till följd av hur vårt minne är uppbyggt kan det i en livsmedelsbutik tänkas att 

inköp av bröd aktiverar ett inköp av ett smörgåspålägg som ost, och inte tvärtom. Detta har 

styrkts i att andelen oplanerade inköp av ost är större än andelen oplanerade inköp av bröd. 

Denna process som beskrivs, alltså då ett koncept på en omedveten nivå aktiverar ett annat 

koncept, kallas för spridande aktivering. Om konsumenter sedan exponeras för de aktiverade 

varugrupperna blir de lättare medvetna om dem, vårt minne har alltså en inverkan till vad vi 

ser och blir medvetna om hos en produkt eller i en livsmedelsbutik (Nordfält, 2007).  

Det har visat sig att människor tenderar att uppskatta stimulin mer ju fler gånger 

de exponeras för dem. Detta är känt som mere exposure phenomenon. Inom reklambranschen 

har man funnit att då samma information om en produkt vid upprepade tillfällen presenterats 

för konsumenter har dessa fått en större kännedom om produkten (Wonacott, 2000; i ref  

Solomon, 2004). En förutsättning för gillande är kännedom, och ofta räcker det med 

kännedom för att en vara ska bli vald. I butiken väljer vi inte alltid de produkter vi tycker mest 

om, vi väljer de produkter som dyker upp i vårt medvetande (Nordfält, 2007). Experiment har 

också visat att människor som exponeras för upprepande påståenden, håller dessa som mer 

sanna än nya påståenden (Reisberg, 2007). 
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Källkritik 

Under 1800-talet förändrades den historiska forskningen i och med att historikerna blev mer 

medvetna om svårigheterna i att bedöma källor. Till följd av detta utvecklades en större 

kunskap i att behandla material och man började använda källkritik (Molander, 2003). 

Definitionen av källkritiskt tänkande innebär att, ”individen intar en aktiv roll och bedömer 

validiteten i det som presenteras som fakta” (Passer & Smith, 2007, s. 3). En hög validitet 

förutsätter att analyser och uppgifter är tillförlitliga, det måste också föreligga ett påvisbart 

samband med det som saken gäller. Ifall det finns goda skäl till att ifrågasätta en uppgift eller 

ett påståendes korrekthet ska den förkastas. Precisering minskar antalet tänkbara tolkningar, 

och därmed ökar sannolikheten att påvisa att en uppgift är falsk. Vid källkritik bör det utredas 

ifall det finns aktörer som har ett intresse bakom de budskap som presenteras. Urvalet av 

uppgifter och analyser kan vara snedvridet så att de leder till en falsk bild av det som 

pressenteras, trots att alla uppgifter är korrekta (Edvardsson, 2007).  

Människors roll som observatörer är problematisk på grund av passagen mellan 

att vara neutral observatör respektive deltagare. Felaktiga observationer går att korrigera med 

hjälp av upprepade observationer utförda av flera observatörer. Observationer är inte bara en 

aktiv process den är också riktad, vilket innebär att vi måste uppmärksamma och fokusera på 

det vi utreder (Molander, 2003). 

Ett tankefel som existerar kallas för confirmation bias. Detta fenomen innebär 

att vi endast letar efter bevis som stöttar våra tidigare slutsatser (Ashcraft, 2006).  

Det finns ett metodproblem som kallas för sanningsillusionen. 

Sanningsillusionen understryker hur människan förutsätter tillit i vårt mänskliga samspel. 

Därmed har vi människor svårt för att ifrågasätta och förkasta påståenden, även om dessa är 

felaktiga. Vi vill hellre tro på de budskap som presenteras (Edvardsson, 2007). 
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Resultat i en studie som behandlade källkritiskt tänkande kring nyhetsinslag, 

visade att deltagarna intog ett mer källkritiskt tänkande till de inslag som upprörde och var 

uppenbart vinklade. Förtroendet för upphovskällan till informationen påverkade ifall 

deltagarna intog ett källkritiskt resonemang. Samma studie påvisade även att många anser 

källkritiskt tänkande som krävande och därför undviker det (Rudolfsson & Wilson, 2007). 

 

Metod 

I den empiriska studien genomfördes en intervjuundersökning där respondenterna fick 

jämföra två olika paket med frukostflingor och svara på frågor kring dessa produkter och 

nyckelhålsmärkning. Urvalet av respondenter gjordes som ett bekvämlighetsurval och svar 

från 50 respondenter samlades in. Inför genomförandet av intervjuerna utfördes en pilotstudie 

vilken omfattade tio studenter vid Örebro universitet. Dessa studenter valdes bland de som 

passerade vid cafeterian i universitetsbibliotekets byggnad vid Örebro universitet. Utifrån 

denna pilotstudie exkluderades en del frågor, och andra lades till. 

Med hjälp av pilotstudien kunde en bedömning göras kring vilka produkter som 

ansågs som lämpliga för den riktiga studien. I pilotstudien användes två yoghurtprodukter i 

naturell smak, båda producerade av Arla, den ena med 0,05 procents fetthalt och 

nyckelhålsmärkning och den andra med tre procents fetthalt och ingen nyckelhålsmärkning. 

Dessa valdes att inte användas som material i den riktiga studien, då respondenterna tydligt 

uppmärksammade skillnaderna i fetthalt, men inte hade möjlighet att resonera kring 

nyckelhålsmärket då denna var applicerad på kortsidan av det ena yoghurtpaketet. Till 

huvudstudien valdes istället två paket med frukostflingor.  
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Deltagarna  

I undersökningen intervjuades totalt 50 respondenter, 21 av dessa var män och 29 av dessa var 

kvinnor. Urvalet av respondenter gjordes som ett bekvämlighetsurval där personer som 

passerade vid Våghustorget i centrala Örebro valdes till urvalet. Dessa fick förfrågan att vara 

med i en undersökning som behandlar människors sätt att tänka kring produkter. I syfte att få 

variation bland svarande genomfördes intervjuer vid tre olika tidpunkter på dygnet fördelat 

över tre dagar. Den första datainsamlingen genomfördes vid Våghustorget i Örebro den 19 

december mellan klockan två och fyra på dagen, den andra ägde rum den 20 december mellan 

halv nio och elva på förmiddagen och det sista intervjutillfället skedde den 21 december 

mellan fem och sju på eftermiddagen. 

I Tabell 1 återges en beskrivning av respondenterna avseende kön, ålder, 

utbildning samt andel av ansvar för sitt hushålls livsmedelsinköp. 

Tabell 1 

 Beskrivning av respondenter avseende kön, ålder, ansvar för matinköp, och 
utbildningsnivå 

 Män Kvinnor Alla 

Antal 21 29 50 

Ålder (år)    
1a kvartil 33 24 28 
Median 50 50 50 
3e kvartil 65 60 63,25 

Ansvar för inköp (%)    
ca 0 % 0 6,9 4,0 
ca 25% 0 10,3 6,0 
ca 50% 38,1 20,7 28,0 
ca 75 % 23,8 20,7 22,0 
ca 100% 38,1 41,4 40,0 

Högsta utbildning1) (%)    
Grundskola 4,8 6,9 6,0 
Gymnasium 47,6 44,8 46,0 
Yrkesutbildning 14,3 10,3 12,0 
Universitet/Högksola 33,3 37,9 36,0 

1) Grundskola avser grundskola eller motsvarande. Yrkesutbildning avser eftergymnasial yrkesutbildning. 
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Material och procedur 

Innan intervjuerna inleddes blev respondenterna informerade om att studien undersöker hur 

människor väljer livsmedelsprodukter och hur de tänker kring dem. Även övriga 

forskningsetiska principer såsom respondenters anonymitet och att deras deltagande är 

frivilligt, redogjordes innan intervjuerna startades. Vid behandling av det insamlade 

datamaterialet togs det hänsyn till nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Andershed & 

Andershed, 2010). 

Vid intervjuerna användes ett frågeformulär (Bilaga 1) som innehöll både öppna 

och stängda frågor. Respondenterna fick aldrig se detta formulär utan ombads besvara 

frågorna som ställdes muntligen. Vid fråga tio, elva, tolv och fjorton ombads respondenten 

välja ett av de upplästa alternativen. Fråga nio, poängsattes efter ifall någon av ett urval av 

kriterier nämndes (se bilaga 2) detta på grund av att det finns olika kriterier för olika 

varugrupper, och av den anledningen en stor mängd av olika kriterier. Formuläret följdes 

noggrant och tillämpades likadant vid varje intervju, där intervjuaren antecknade 

respondentens svar. 

Vid starten av intervjuerna presenterades två olika paket med frukostflingor. Ett 

paket var av märket Kellog’s och innehöll cornflakes, det andra var av märket ”Quaker” och 

innehöll havre och majskuddar. Endast det sistnämnda paketet bar nyckelhålsmärkning, 

vilken var fäst på framsidan av paketet (Bilaga, 3). Respondenten ombads hålla dessa 

jämsides framför sig så de tydligt kunde se produkterna. Därefter ställdes frågorna i 

frågeformuläret.  

Fråga nummer ett och två, ställdes för att mäta ifall nyckelhålsmärkningen hade 

någon betydelse för valet av produkt. Fråga nummer tre och fyra fastställde ifall 

nyckelhålsmärkningen hade en inverkan till att uppfatta produkten som mer hälsosam. Med 

fråga nummer fem och sex fastställdes respondenternas kunskap om nyckelhålet. Syftet med 
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fråga nummer åtta och nio, var att fastställa respondenternas kunskap om nyckelhålsmärket, 

samt ifall de använde sig av ett källkritiskt resonemang. Även fråga nummer 14, var ett mått 

på människors källkritiska tänkande.  

 

Resultat 

Svaren på enkäterna har stansats i MS Excel och analyserats med programpaketet SPSS. I 

Tabell 2 återges resultat till frågorna 1-4 samt frågorna 8 och 9. I tabellen återges resultat 

totalt och fördelat över kön.  

Resultaten av undersökningen visade att 44 procent av respondenterna i det 

totala samplet föredrog de nyckelhålsmärkta flingorna. Av dessa uppgav 54 procent att de valt 

de nyckelhålsmärkta flingorna till följd av att de var nyckelhålsmärkta. Bland männen i 

urvalet var det 19 procent som valde de nyckelhålsmärkta produkterna. Bland kvinnorna var 

motsvarande siffra 62 procent. Urvalet är ett bekvämlighetsurval varvid resultaten inte kan 

generaliseras till en större population. Men i syfte att få en uppfattning om storleken på 

skillnaden i andelar mellan kön så visar ett chi-2 test på en signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor χ2 (,1, N=50) = 9,15, p < .01. 

Bland respondenterna angav 82 procent att de uppfattade den nyckelhålsmärkta 

produkten som mest hälsosam. Av dessa uppgav 51 procent att de uppfattade den 

nyckelhålsmärkta produkten som mest hälsosam på grund av att den var nyckelhålsmärkt. På 

dessa frågor observerades endast mindre skillnader mellan kön. 

På frågan om nyckelhålets budskap kunde 48 procent helt eller delvis återge 

budskapet ”enklare att välja nyttigt”. Denna andel var något högre bland kvinnor jämfört med 

män. Av de 50 intervjuade kunde 49 stycken inte nämna ett enda kriterium för att en produkt 

ska få märkas med nyckelhålet. En person kunde återge ett kriterium. 
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Tabell 2 

Respondenternas val av produkter, skäl till val av produkt, samt uppfattning och kunskap om 

nyckelhålsmärkning 

 Män Kvinnor Alla 

Antal (%) som valde nyckehålsmärkt produkt 4 (19) 
 

18 (62) 22 (44) 

Antal (%)1) val av nyckehålsmärkt produkt 
p.g.a. nyckelhålsmärkning   

2 (50) 10 (56) 12 (54) 

Antal (%) som uppfattade nyckelhålsmärkt 
produkt som mest hälsosam 

15 (71) 26 (90) 41 (82) 

Antal (%)2) som uppfattade nyckelhålsprodukt 
som mer hälsosam p.g.a. nyckelhålsmärket3) 

6 (40) 15 (58) 21 (51) 

Antal (%) som kunde, helt eller delvis, återge 
budskapet med nyckelhålsmärkningen 

8 (38) 16 (55) 24 (48) 

Antal (%) som kunde nämna minst ett 
kriterium för nyckelhålsmärkning 

0 (0) 1 (3) 1 (2) 

1) I procent av antal val av nyckelhålsmärkt produkt. 
2) I procent av antal som uppfattade nyckelhålsmärkt produkt som mest hälsosam. 
3) Respondenter som angivit nyckelhålsmärkning som enda eller ett av flera skäl till sin uppfattning. 

 

 

Av de respondenter som valde flingor till följd av nyckelhålsmärkningen, kände 

92 procent, helt eller delvis, till nyckelhålmärkningens allmänna budskap (Tabell 3). Bland de 

som inte uppgav nyckelhålsmärket som skäl för val, var det 46 procent som helt eller delvis 

kände till nyckelhålets budskap. Skillnaden mellan dessa andelar som helt eller delvis kunde 

återge nyckelhålets budskap är stor, och ett chi-2 test som mått på skillnadens storlek visar på 

ett signifikant resultat χ2(1, N= 50)= 12,06 p <.001. 

Av Tabell 4 framgår att av de respondenter som uppgav den nyckelhålsmärkta 

produkten som mest hälsosam kunde 81 procent helt eller delvis uppge nyckelhålets budskap. 

Bland övriga var denna andel 24 procent. Ett chi-2 test visar på en signifikant skillnad χ2(1, 

N= 50)= 15,75 p-värde <.001 varför denna skillnad bland respondenterna här bedöms som 

stor. 
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Tabell 3 

Antal (%) respondenter som helt eller delvis kunde återge budskapet med 

nyckelhålsmärkningen fördelat över skäl till val av produkt 

 
 
Angivit nyckelhålsmärket 
som skäl för val 

 Respondenten kunde helt eller delvis 
nyckelhålsmärkets budskap 

  

 Ja Nej  Alla 

Ja  11 (92) 1 (8)  12 (100) 

Nej  13 (46) 25 (54)  28 (100) 

   

 

Tabell 4 

Antal (%) respondenter som helt eller delvis kunde återge budskapet med 

nyckelhålsmärkningen fördelat över uppfattning om mest hälsosam produkt 

 
Angivit nyckelhålsmärkt 
produkt som mest 
hälsosam 

 Respondenten kunde helt eller delvis 
nyckelhålsmärkets budskap 

  

 Ja Nej  Alla 

Ja  17 (81) 4 (19)  21 (100) 

Nej  7 (24) 22 (76)  29 (100) 

 

 

Respondenternas svar till frågan om förtroende för de organisationer som ansvarar för 

kvalitetsmärkning återges i Tabell 5. Andelen respondenter som angav ett mycket stort eller 

ganska stort förtroende för de organisationer som ansvarar för kvalitetsmärkningar, var 30 

procent. Inga större skillnader i förtroende observerades mellan kön, ålder och 

utbildningsnivåer. Ett tydligt samband observerades mellan ansvar för livsmedelsinköp och 

förtroende. Ju större ansvar för livsmedelsinköpen respondenterna hade, desto lägre andel 
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med mycket stort eller ganska stort förtroende för organisationerna. Med ett chi-2 test 

observerades ett signifikant samband χ2(2, N= 50) = 6,75 p <.05. 

Tabell 5 visar att andelen som föredrar nyckelhålsmärkta produkter är endast lite 

högre i gruppen med mycket stort eller ganska stort förtroende, för organisationer som 

ansvarar för nyckelhålsmärkning, jämfört med övriga. En mindre skillnad mellan grupper 

observeras även när det gäller angiven uppfattning om att den nyckelhålsmärkta produkten är 

mer hälsosam jämfört med den ej märkta produkten. 
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Tabell 5 

Beskrivning av respondenter som angivit respektive inte angivit mycket eller stort förtroende 

för de organisationer som ansvarar för kvalitetsmärkning. Beskrivning avseende 

bakgrundsvariabler och svar till frågorna 3 och 12 

 Grad av förtroende  

 Mycket eller Ganska 
Stort 

Annat svar Alla 

Antal (%) 15 (30) 35 (70) 50 (100) 

Andel kvinnor (procent) 53,3 60,0 58,0 

Ålder (år)    
1a kvartil 28 28 28 
Median 51 45 50 
3e kvartil 60 65 63,25 

Ansvar för inköp (%)    
ca 0 % 6,7 2,9 4,0 
ca 25% 0 8,6 6,0 
ca 50% 53,3 17,1 28,0 
ca 75 % 26,7 20,0 22,0 
ca 100% 13,3 51,4 40,0 

Högsta utbildning1) (%)    
Grundskola 0 8,6 6,0 
Gymnasium 40,0 48,6 46,0 
Yrkesutbildning 26,7 5,7 12,0 
Universitet/Högskola 33,3 37,1 36,0 

Andel som föredrar 
nyckelhålsmärkta 
produkter (procent)2) 

 
60,0 

 
54,3 

 
56 

Andel som uppfattar 
nyckelhålsmärkt 
produkt som mest 
hälsosam (procent) 3) 

 
86,7 

 
80,0 

 
82,0 

1) Se Tabell 1. 2) Svar till Fråga 12. 3) Svar till Fråga 3. 
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att belysa frågeställningarna: 
 

1. Har nyckelhålsmärkningen en inverkan till konsumentens val av produkt? 

2. Har nyckelhålsmärkningen en inverkan till att uppfatta produkten som mer hälsosam? 

3. Är konsumenternas resonemang kring en nyckelhålsmärkning av källkritisk karaktär? 

Studien genomfördes som en urvalsundersökning med ett bekvämlighetsurval av personer 

som befann sig på ett torg i Örebros innerstad. Vid intervjuerna presenterades två olika paket 

med frukostflingor, varav en var nyckelhålsmärkt.  

Resultaten visade tydligt att nyckelhålet hade en inverkan till att uppfatta 

produkten som mer hälsosam. Drygt hälften av de respondenter vilka uppgav att de uppfattade 

den nyckelhålsmärkta produkten som den mest hälsosamma, angav nyckelhålsmärkningen 

som motiv till sin uppfattning. Konsumenter exponeras ju för nyckelhålet upprepande gånger, 

vid olika sammanhang, såsom, recept, restaurang menyer och livsmedelsprodukter i butiker. 

Detta resultat är i linje med de experiment som bekräftat att människor betraktar 

upprepade påståenden som mer sanna än nya påståenden.(Reisberg, 2007).  

Detta hänger ihop med den tidigare beskrivna sanningsillusionen. Vi människor 

har svårt för att ifrågasätta och förkasta påståenden, vi vill hellre vill tro på dem (Edvardsson, 

2007).  

I resultaten framgick även att nyckelhålsmärkningen hade en inverkan till att 

välja just den produkten. Med andra ord så använder konsumenter sig av 

nyckelhålsmärkningen då de skattar en produkt som hälsosam men också som ett skäl till att 

välja produkten. 

Även fast det inte var studiens syfte att redovisa olika faktorer till konsumenters 

val av produkter, är det viktigt att understryka att det finns en mängd faktorer som påverkar 

våra val. Det är också bortom denna studies omfång att ta hänsyn till alla dessa.  
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Ett exempel är våra perceptuella trösklar som tidigare nämnts. Dessa 

perceptuella trösklar är av avgörande betydelse då vi ska uppmärksamma olika produkter i en 

livsmedelsbutik  ( Solomon, 2004). Exempelvis letar jag efter en särskild vara kan jag ha en 

låg perceptuell tröskel för den produkten. Samtidigt kan jag ha en hög perceptuell tröskel för 

en annan vara och därmed vara säker på att jag inte sett den.  

Att en del produkter inte väljs inne i butiken behöver därmed inte bero av att 

konsumenten inte gillar den (Nordfält, 2007). Men den kritiske konsumenten kan lägga märke 

till saker och ha en annan perceptuell tröskel för en vara, jämfört med konsumenten som 

handlar på rutin. Bristande källkritik kan kopplas till de begränsningar i att vårt medvetande 

endast kan hålla mellan fem och nio enheter betydelsefull information, samt begränsningen i 

hur många mentala processer som kan äga rum samtidigt. Avsaknaden av källkritiska 

resonemang understryks i resultaten med de siffror som visade att det fanns en grupp som 

föredrar nyckelhålsmärkta produkter respektive en annan grupp som uppfattar 

nyckelhålsmärkta produkter som mer hälsosam till följd av certifieringen, trots att de inte 

kände till budskapet med symbolen. Att konsumenter för resonemang som saknar källkritisk 

karaktär då de utvärderar nyckelhålsmärkta frukostflingor förklaras som en kognitiv 

bekvämlighet. Dessutom förutsätter ett källkritiskt tänkande att man har kunskap om varor, så 

man vet vad man ska ifrågasätta (Reisberg). Det kan tänkas att människor kan utveckla ett 

automatiserat källkritiskt tänkande med system ett där man automatiskt avfärdar en del 

reklamtrick och varor. Exempelvis; jag kan med system 1 genomskåda att inte all information 

presenteras, därmed inser jag att jag utsätts för en falsk bild av det som representeras 

(Edvardsson, 2003).  

I avsnittet om uppmärksamhet redogjordes att många varor i en livsmedelsbutik 

konkurrerar om konsumentens uppmärksamhet. På grund av att konsumenter exponeras för 

många olika varor och information kring dessa kan detta leda till en överbelastning i vad vi 
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medvetet kan bearbeta. En del av denna information är givetvis irrelevant, och delvis avsedd 

för att lura oss, såsom: färgtrick och placeringar i butiken (Nordfält, 2007). Detta kan tänkas 

motverka system 2 tänkandet, eftersom all information som pressenteras konkurrerar om den 

uppmärksamhet som krävs för att vara källkritisk. Konsumenter använder oftast inte det mer 

ansträngande system två då de handlar livsmedelsprodukter. Däremot kan det tänkas att vi 

aktiverar system två och det källkritiska tänkandet då vi har en ytterligare målsättning med 

vårt beteende exempelvis viljan att gå ner i vikt (Izard, 1989; i ref Passer & Smith, 2007). Det 

kan även tänkas att en konsument använder sig av system två då denne försöker att förnya sig, 

alltså pröva något som man inte smakat förut. Det kan också tänkas att reklam aktiverar ett 

källkritiskt tänkande eller ett avståndstagande från en vara. Människor är olika och reagerar 

därför olika på de budskap de exponeras för. Nordfält benämner detta i sin bok som 

kontrasteffekten (Nordfält, 2007). 

Nästan hälften av respondenterna kunde helt eller delvis återge nyckelhålets 

budskap, ”enklare att välja nyttigt”. Däremot kunde i princip ingen nämna några utav de 

kriterier nyckelhålsmärkningen förutsätter, vilket var ett förvånande resultat i relation till hur 

många som ändå väljer nyckelhålsmärkta produkter. En konsekvens av att konsumenter inte 

intar en källkritisk ställning till de budskap som levereras kring produkter är att de ”köper” ett 

mer allmänt budskap och kan falla offer för vilseledande marknadsföring (exempelvis vid 

REA kampanjer). Resultaten visade också att ju större ansvar man hade för matinköpen, desto 

mer skeptisk ställde man sig till de organisationer som ansvarar för kvalitetsmärkningar 

såsom nyckelhålet. Frågan är vad detta beror på? Det kan tänkas att de konsumenter som 

ansvarar för mer inköp har skaffat sig ett mer källkritiskt tänkande om varorna genom att 

handskas med dem eller genom att oftare känna sig lurade i samband med inköpen. 

Att symbolen togs i beaktande då konsumenterna utvärderade produkten kan tas 

som ett tecken på att de inte anser valet av frukostprodukter som ett motiverat beslut. 
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Resultatet kan relateras till studien Pieters och Luks (1999), vilka underströk att konsumenter 

som uppvisade ett lågt engagemang vid val av produkter tänkte på bildliga representationer då 

de tillhandahöll sig information om produkter.  

Andra resultat i studien visade att majoriteten av respondenterna föredrog 

Kellog’s cornflakes. En del respondenter uppgav resonemang av typen ”…jag skulle välja 

Kellog’s cornflakes eftersom det är en produkt jag känner igen.”. Kanske är detta en 

konsekvens av det nämnda mere exposure phenomenon, då Kellog’s cornflakes är en mer 

etablerad och känd produkt i Sverige än Quakers havre- och majskuddar.  

Det finns en del svagheter med den här studien. En av dessa är att jag som 

intervjuare kan ha påverkat respondenternas svar. Respondenterna kan ha uppgivit svar som 

de tror att jag vill höra. Det kan också vara så att respondenter har formulerat en åsikt när de 

fått en fråga, trots att de dessförinnan inte hade någon åsikt. Ifall det hade utförts fler metoder 

för att undersöka hur människor väljer produkter, exempelvis med hjälp av experiment, eller i 

form av observationsstudier inne i livsmedelsbutiker, hade resultaten betraktats som starkare 

då dessa metoder kompletterar varandra.  

Urvalsstorleken är liten på bara 50 deltagande. Ett större urval kunde ha lett till 

andra resultat. Också det faktum att urvalet skedde som ett bekvämlighetsurval, begränsar 

generaliserings möjligheter med resultaten. 

En styrka med den här studien är att det utfördes en pilotstudie. På så vis kunde 

relevanta frågor utses till frågeformuläret, likaså kunde lämpliga produkter väljas. Fördelen 

med gatuintervjuer var att, om oklarheter kring frågorna uppstod, kunde intervjuaren reda ut 

dessa på plats. En annan styrka med studien är att den har lyckats presentera hur det 

källkritiska tänkandet ser ut i de sammanhang man jämför de livsmedelsprodukter som är 

nyckelhålsmärkta jämfört med de som inte är det.  
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I en livsmedelsbutik ska många val tas inom en relativ kort tid, och många av 

dessa beslut når inte vårt medvetande. Det finns som sagt en mängd olika faktorer som 

påverkar de beslut vi tar, den här studien har visat att nyckelhålsmärkningen har en inverkan 

både till att välja produkten, samt att uppfatta produkten som hälsosam. 

Om man nu ur ett folkhälsoperspektiv vill styra över konsumtionen hos Sveriges 

befolkning till nyttiga produkter är det viktigt att man har produkter som uppfyller kriterierna, 

och ett symbolsystem som fungerar. Ett fungerande symbolsystem innebär att konsumenterna 

känner till syftet med varför symbolerna existerar samt dess villkor för att certifiering ska få 

äga rum. Något som motverkar vårt källkritiska tänkande i livsmedelsbutikerna är att vi 

överbelastas med information om produkter. För att hjälpa människor att göra rätt val till sina 

bakomliggande avsikter, bör detta också tas i beaktning.  
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Bilaga 1 

FRÅGEFORMULÄR: 

1. Om du skulle köpa en av dessa produkter, vilka flingor skulle du föredra?                         
Nyckelhålsmärkta                                 Ej nyckelhålsmärkta    

2. Varför föredrar du denna? 

Fullkorn / Inte fullkorn               Nyckelhålsmärkt                                   Övrigt   

3. Vilken av dessa produkter uppfattar du som mest hälsosam? 

Nyckelhålsmärkta            Ej nyckelhålsmärkta   

4. Varför uppfattar du den som mest hälsosam? 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________ 

5. Vilka kvalitetsmärkningar av livsmedel känner du till?                                                                                   
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________   

(6). Känner du till att det finns nyckelhålsmärkta produkter? 

        Ja                                    Nej   

(7). Vad tror du det beror på att du inte känner till detta?                                                                                    
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________  

(8). Vilket är nyckelhålets budskap?                                                                                                                    
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________ 

(9). Känner du till vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en produkt ska få märkas med 
nyckelhålsmärkning?                                                                                                                                             
Noll kriterier                                        ett kriterium                                         två kriterier       k     
tre kriterier                                 tre kriterier + mer kunskap            

10. (Den vanliga produkten) På en skala 0-3, där 0= inte nyttig alls, 1= lite nyttig, 2= ganska 
nyttig, 3= mycket nyttig, hur nyttig uppfattar du denna produkt? 

0               1                  2                 3              

11. och på samma skala 0-3, där 0= inte nyttig alls, 1= lite nyttig, 2= ganska nyttig, 3= mycket 
nyttig, hur nyttig uppfattar du denna produkt?                                                                                      
0                  1               2                 3 
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12. Vilka produkter brukar du generellt föredra?                                                                                      
Nyckelhålsmärkta                Ej nyckelhålsmärkta                              Båda 

 

13. Har du någon kommentar om nyckelhålsmärkta produkter?                                                                                                  
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________ 

14. Hur är ditt förtroende för de organisationer som ansvarar för kvalitetsmärkningen på 
livsmedel?                                                                                                                                                             
Mycket stort                   Ganska stort                   Varken litet eller stort                                            
Ganska litet                     Mycket litet                     vet ej          

 

BAKGRUNDSVARIABLER: 

Kön:                   Man                                          Kvinna   

Hur stor andel i procent av matinköpen i ditt hushåll står du för?                                                                       
Ca: 0%                  ca: 25%                   ca: 50%                   ca:75%              ca:   100%    

Vilket år är du född? ___________________ 

Vilken är din högst avslutade utbildning? 

Grundskola/ motsvarande                                                                                                                          
Gymnasium                                                                                                                                              
Yrkesutbildning utanför gymnasiet                                                                                                            
Högskola/ Universitet  
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Bilaga 2 

Kriterier för nyckelhålsmärkning av frukostflingor och müsli, enligt 

livsmedelsverket. 

      Minst 50 procent fullkorn räknat på produktens torrsubstans.  

• Fetthalten får högst uppgå till 7 g/100 g 

• Mängden renframställda sockerarter högst 10g/100g 

• Sockerarter total 13g/100g  

• Natrium högst 0,5 g/100g  

• Kostfiber minst 6 g/ 100 g 

• Sötningsmedel (livsmedelstillsatser) och godkända nya livsmedel eller nya 

livsmedelsingredienser med sötande egenskaper får inte ingå.  

• Olja och/eller annat fett som används i produkterna får innehålla totalt högst 2 g 

industriellt framställda transfettsyror per 100 g olja och/eller fett. 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 


