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Sammanfattning

Under 2014-2015 har livsmedelsinspektörerna i de skånska kommunerna utfört ett projekt 
inom kontroll av kosttillskott. Kosttillskott är ett livsmedel vars syfte är att komplettera den 
normala kosten och som är koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen 
med näringsmässig eller fysiologisk verkan. Kontroll av kosttillskott är ett eftersatt område 
inom livsmedelskontrollen.

Av Skånes 33 kommuner deltog 26 kommuner (21 miljöförvaltningar och 1 miljöförbund) 
i kontrollprojektet. Totalt har 184 kosttillskottsföretag blivit kontrollerade inom projektet. 
Antal produkter som har kontrollerats är 290 stycken. 

Kontrollerna visade att det i butikerna förekommer kosttillskott som innehåller växtsubstanser 
som bedöms utgöra en hälsorisk. Det förekommer också kosttillskott med ospecifika 
närings- eller hälsopåståenden och i vissa fall till och med förbjudna hälsopåståenden. En del 
produkter saknade den obligatoriska informationen som ska finnas på förpackningen, som till 
exempel beteckningen ”kosttillskott”.

Kontrollerna har ökat andelen säkra kosttillskott till konsumenten. En utvärdering bland 
de deltagande livsmedelsinspektörerna visar att majoriteten upplevde det som svårt att 
kontrollera kosttillskott men att de genom att delta i projektet har ökat sin kompetens inom 
området. Det av projektgruppen framtagna materialet kan underlätta en fortsatt kontroll av 
kosttillskott i kommunerna. 

Rapporten i sin helhet och de separata bilagorna kan laddas ner från Miljösamverkan Skånes 
hemsida www.miljosamverkanskane.se

Inledning och syfte

Under 2014-2015 har livsmedelsinspektörerna i de skånska kommunerna utfört ett projekt 
inom kontroll av kosttillskott. Projektets övergripande mål var att:
• öka inspektörernas kompetens om kosttillskott och effektivisera kontrollen i Skåne
• utföra en informationskampanj riktad mot företag inom branschen för att höja deras 

kunskap inom kosttillskott
• säkra kosttillskott till konsumenterna

Deltagare i arbetsgruppen:
Caroline Elmstedt (ordförande) - Malmö stad
Christoffer Höstgren - Kristianstads kommun/Hörby kommun
Emma Bergstrand - Hässleholms kommun
Natasa Curic - Eslövs kommun
Elin Ulander - Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne

Utbudet av kosttillskott och övriga egenvårdsprodukter är stort i såväl butiker som via 
internethandel. Egenvård omfattar produkter inom kosttillskott/vitaminer, viktkontroll, 
växtbaserade läkemedel och sportnutrition. Egenvårdsbranschen omsatte 4,5 miljarder under 
20141.  Tidigare projekt utförda av bland annat Livsmedelsverket, Malmö stad och Stockholm 
stad har visat att fusk och bedrägerier förekommer2.  

1 http://www.svenskegenvard.se/ Försäljningsstatistik egenvårdsprodukter Sverige 2014
2 http://www.livsmedelsverket.se/ Kommunala kontrollrapporter4



Kosttillskott kan vara spetsade med substanser som varken är tillåtna eller deklarerade och 
som utgör en hälsorisk för konsumenten. Detta kan leda till att produkterna klassas som 
läkemedel och vissa substanser kan klassas som hälsofarlig vara. Vidare lockar företagen med 
hälsopåståenden om prestationshöjande eller viktminskande effekter. 

Dessa påståenden kan vara vilseledande för konsumenten.
Kosttillskott är ett livsmedel vars syfte är att komplettera den normala kosten och som är 
koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen med näringsmässig eller 
fysiologisk verkan. Kosttillskott är avsedda att intas i små uppmätta doser. Kosttillskott 
definieras i Livsmedelsverkets föreskrift om kosttillskott, LIVSFS 2003:9.
Kontroll av kosttillskott är ett eftersatt område inom livsmedelskontrollen. Det beror 
på att området är mycket komplext och att det är svårt att upprätthålla kompetens hos 
inspektörerna. Vidare tar Livsmedelsverkets riskklassningsmodul inte hänsyn till de kemiska 
riskerna och kosttillskott klassas som låg risk vilket ger en begränsad kontrolltid. 
I Livsmedelsverkets nationella kontrollplan för 2012-2015 så anges kosttillskott som ett 
eftersatt kontrollområde som bör prioriteras. Livsmedelsverket har därför tagit fram en 
kontrollhandbok om kosttillskott samt anordnat utbildningar för kontrollmyndigheterna.

Genomförande

Projektet bestod av två delar där projektgruppen under första året tog fram ett arbetsmaterial 
och andra året utfördes en gemensam kontrollkampanj. 

Arbetsmaterialet bestod av en instruktion till inspektörer för att tydliggöra fokus vid 
kontrollerna, en checklista, se bilaga 1, för att underlätta märkningskontrollen av en 
kosttillskottsprodukt samt informationsbroschyren ”Du ansvarar för dina kosttillskott”, se 
bilaga 2, riktat till företagare.
Kontrollkampanjen utfördes under första halvåret 2015. Den inleddes med att flertalet av 
inspektörerna deltog i Livsmedelsverkets utbildning baserad på kontrollhandboken om 
kosttillskott. Varje kommun valde själva hur många och vilka företag som skulle kontrolleras. 
Kontroller av kosttillskott genomfördes i butiker (apotek, hälsokostbutiker, gym och 
dagligvaruhandeln), grossister och av internethandel. Kontrollerna fokuserade på märkning av 
prestationshöjande- och viktminskningsprodukter. Informationen på produkten granskades 
utifrån substanser, hälso-och näringspåståenden samt obligatorisk information på kosttillskott. 
För att skapa samsyn och göra likvärdiga bedömningar anordnade projektgruppen en 
workshop för livsmedelsinspektörer som deltog i projektet.

Resultat

Av Skånes 33 kommuner deltog 26 kommuner (21 miljöförvaltningar och 1 miljöförbund) i 
kontrollprojektet, se bilaga 3. Totalt har 184 kosttillskottsföretag blivit kontrollerade. Projektet 
har resulterat i att 10 nya kosttillskottsföretag har registrerats i kommunerna. Det kan vara 
dels nystartade verksamheter men även företag som inte följt lagstiftningen genom att 
registrerat sig som livsmedelsföretag.
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Antal produkter som har kontrollerats är 290 stycken. Vi vet inte vilka specifika produkter 
som har kontrollerats vilket gör att samma produkt kan ha kontrollerats flera gånger. Dessa 
produkter är uppdelade på 121 stycken inom segmentet vitamin/mineral samt övriga 
produkter, 108 stycken som är prestations- och muskelökande samt 61 stycken inom 
segmentet viktminskning och ökad fettförbränning.

7 produkter (2 %) salufördes som kosttillskott men livsmedelsinspektörerna har gjort 
bedömningen att det kan röra sig om läkemedel. Antingen innehöll produkterna ingredienser 
som är vanliga i svenska läkemedel eller har produkterna marknadsförts som om att de kan 
bota, lindra eller förebygga sjukdomar. Inspektörerna har vidarebefordrat denna information 
till Läkemedelsverket.

105 kosttillskott (36 %) som kontrollerades innehöll växter eller växtdelar. Växter och 
växtdelar kan innebära en risk för konsumenten. 20 produkter (19 %) som deklarerades 
innehålla växter eller växtdelar bedömdes utgöra en hälsorisk på grund av dessa ingredienser. 
Denna bedömning gjordes med hjälp av Efsas (European Food Safety Authority) lista över 
substanser som är olämpliga i livsmedel.

För konsumenten ska det tydligt framgå att produkten är ett kosttillskott. Samtidigt som 
konsumenten ser att det står kosttillskott på produkten ska det även förenas med obligatorisk 
information det vill säga att det ska finnas en rekommenderad daglig dos, en uppmaning 
att rekommenderad daglig dos inte ska överskridas, att kosttillskott inte bör användas som 
alternativ till en varierad kost och slutligen att kosttillskott bör förvaras utom räckhåll för små 
barn. Våra kontroller visade till exempel att 16 av produkterna (6 %) saknade beteckningen 
kosttillskott, 20 stycken (7 %) saknade varningstexten att de ska förvaras utom räckhåll för 
små barn. 

Det är av största vikt att konsumenten inte blir vilseledd av reklam eller hälsopåståenden 
på kosttillskott. 28 stycken (10 %)av produkterna hade så kallade ospecifika närings- eller 
hälsopåståenden. Detta innebär att det finns påståenden om att produkten är bra för allmänt 
välbefinnande men anger inte vilken ingrediens som har denna effekt. 
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Efsa har utvärderat olika substanser och deras hälsoeffekter vilket har resulterat i att vissa 
ingredienser har de inte kunnat påvisa en hälsoeffekt och därmed är det ett förbjudet 
hälsopåstående. 19 produkter (7 %) marknadsfördes med förbjudna hälsopåståenden.

Vid kontrollen inom projektet har 16 beslut om sanktioner, till exempel saluförbud, tagits då 
produkter bedömts som osäkra med avseende på märkning eller innehåll. 

Diskussion
 
Projektgruppen anser att kontrollerna av kosttillskott har ökat andelen säkra kosttillskott till 
konsumenten. Detta grundar vi på att de produkter som har bedömts vara en risk för hälsan 
har fått saluförbud. Den största utmaningen är att riskvärdera substanser och produkter 
eftersom det finns en risk för cocktaileffekt. Den juridiska problematiken är dock att varje 
kommun måste skriva ett beslut om förbud mot utsläppande på marknaden för varje 
återförsäljare. Processen hade underlättats avsevärt om det funnits möjlighet till nationella 
saluförbud.

Projektgruppen antar att merparten av kontrollerna är utförda på apotek och i 
hälsokostbutiker inom nationella kedjor. De skånska kommunerna har inte utfört dessa 
kontroller i någon större omfattning tidigare och därför har kontrollen fokuserat på 
märkningskontroll i de registrerade verksamheterna. Provtagning och analyser har inte ingått 
i projektet. Inte heller någon generell uppsökande verksamhet. En lärdom som vi tar med 
oss inför eventuella kommande projekt är att förbättra rapporteringen (från kommunerna 
till projektgruppen) genom att precisera vilka typer av verksamheter som kontrollerats. 
Kommande projekt bör även omfatta provtagning.

Projektgruppen anser att målen för projektet är uppfyllda. En utvärdering bland de 
deltagande livsmedelsinspektörerna visar att majoriteten upplevde det som svårt att 
kontrollera kosttillskott men att de genom att delta i projektet har ökat sin kompetens inom 
området. Inspektörerna menade dock att det var effektivt att samarbeta och att workshopen 
var ett bra arbetssätt för att diskutera bedömningar.

Informationsbroschyren ”Du ansvarar för dina kosttillskott” som riktades till företagare har 
uppskattats av såväl företagare som av inspektörer i andra kommuner i Sverige. Detta har 
lett till att åtminstone de företagare som har kontrollerats och erhållit informationen inom 
projektet har kunnat öka sin kunskap om kosttillskott.

Alla var överens om att kontrollera kosttillskott är långt mer tidskrävande än vad 
verksamheterna har riskklassats till i kontrolltid. Projektgruppen uppmanar därför övriga 
kommuner att med hjälp av utförd kontroll som underlag justera upp kontrolltiden på dessa 
verksamheter.

Att varje kommun ska upprätthålla en specialistkompetens inom kontroll av kosttillskott är 
både tids- och resurskrävande. De skånska kommunerna bör därför fortsätta att samarbeta 
och eventuellt teckna avtal för att hyra in kompetensen från en annan kommun. 

Det absolut bästa resultatet är att det har genomförts 184 kontroller med fokus på kostillskott 
i Skåne under våren 2015, samt att det finns ett arbetsmaterial framtaget för att underlätta en 
fortsatt effektiv kontroll av kosttillskott i kommunerna.
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Bilagor

”Bilaga – kosttillskott”
”Du ansvarar för dina kosttillskott”
Sammanställning av deltagande kommuner och produktkategorier. 
Sammanställning av resultat av kontrollerna

Sändlista för rapporten

Konsumentverket
konsumentverket@konsumentverket.se

Skåneidrotten
kundtjanst@skaneidrotten.se

Svensk egenvård
info@svenskegenvard.se

Livsmedelsverket
livsmedelsverket@slv.se

Hemkunskapslärare i Skåne
Kommunförbundet Skånes sändlista till skolor

Konsumentrådgivare i Skåne
Kommunförbundet Skånes sändlista till kommunkanslier  

Livsmedelsverket, Livstecknet
Arbetsrum ”Miljösamverkan Skånes projekt kosttillskott”
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Information om Miljösamverkan Skåne samt detta och andra projekt finns på webbplatsen 
www.miljosamverkanskane.se. Där återfinns också denna rapport såväl som styrgruppens 
projektbeställning och projektbeskrivning som ligger till grund för arbetet. 

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet 
Skåne, Skånes kommuner och Arbets- och miljömedicin, Region Skåne. En huvuduppgift är 
att effektivisera och utveckla tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt kontrollen 
inom livsmedelsområdet.

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen Skåne 
205 15 Malmö 
Besöksadress: Kungsgatan 13, Malmö 
Tel 010-224 10 00 vx 
Fax 010-224 11 00 
www.lansstyrelsen.se/skane

Kommunförbundet Skåne 
Box 53 
221 00 Lund 
Besöksadress: Gasverksgatan 3a, Lund  
Tel: 0728-85 47 00 
Fax: 046-719930 
www.kfsk.se

Skånes kommuner

Arbets- och miljömedicin, Region Skåne


