
Anmälan vilseledande marknadsföring från Semper 
Jag vill anmäla företaget barnmatstillverkaren Semper eftersom de på flera olika vis 

vilseleder konsumenter. Här är de saker jag vill anmäla Semper för:  

1. Semper säljer skräpmat men påstår att det inte är skräpmat:  

Sedan hösten 2017 saluför Semper varumärket 

Organix i Sverige. De säljer godis, snacks och 

kakor till bebisar och små barn (bilden bredvid).  

Snacksen består av ultraprocessad majs och 

morötter. Kakorna består av vetemjöl och är sötade 

med koncentrerad juice. Det som kallas ”Goodies” 

är godis gjort på koncentrerad fruktjuice. WHO 

räknar koncentrerad juice som ”fritt socker” i sina 

sockerrekommendationer, och uppmanar till begräsning av detta 

(https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sugar-guideline/en/).  

Allt detta är att räkna som skräpmat, men Semper skriver ”no junk promise” och ”nothing 

unnecessary” på förpackningarna: 

 

Att kalla godis för ”goodies” och påstå att snacks, godis och kakor inte är skräpmat, är att 

vilseleda konsumenten.  

2.  Sempers klämmisar innehåller annat än vad förpackningen påstår 

Semper klämmisar innehåller också annat än vad 

som står på förpackningen. Det som kallas för 

”gröt” är egentligen till 70 procent frukt och juice 

från koncentrat. Endast en liten andel av maten är 

spannmål.  

  



Gröt anses i allmänhet vara nyttig mat. Det är viktigt att föräldrar förstår att detta inte är 

nyttigt, utan en produkt som innehåller mycket fritt socker (som WHO menar att vi ska 

begränsa).  

De klämmisar som Semper kallar för ”yoghurt” 

innehåller värmebehandlad yoghurt. Yoghurt ska 

inte värmebehandlas enligt Livsmedelsverkets 

föreskrifter 

(https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-

oss/lagstiftning/marknadsordn---handelsnorm---

varustand/livsfs-2003-39-kons.pdf) Om yoghurten 

är värmebehandlad, ska det framgå av märkningen. 

Semper anger detta i ingredienslistan, men det står ingenstans på framsidan av 

förpackningen.  

Det är vilseledande att alls kalla detta för yoghurt, eftersom alla nyttiga mjölkesyrebakterier 

är döda. Det borde kallas något annat.  

3. Vilseledande hälsopåståenden om välling 

På sin sajt, på olika sidor där de beskriver sina vällingprodukter (exempelvis här: 

https://www.semperbarnmat.se/produkter/havrevalling-mild-drickfardig_1), har Semper 

denna bild: 

 

Detta är sant, men blir vilseledande eftersom Semper inte nämner att järn från leverpastej tas 

upp mycket lättare av kroppen. Dels innehåller leverpastej hemjärn som absorberas lättare 

från tarmarna än det icke-hemjärn som finns i välling. Dels innehåller välling spannmål. I 

spannmål finns fytater som hämmar upptaget av järn.  

Detta är vedertagen kunskap: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-

innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/jarn. Ett barn som äter leverpastej istället för 



välling, får alltså i sig mycket mera järn, även om leverpastejen innehåller mindre järn. 

Semper borde informera föräldrar om detta.  

4. Semper påstår att deras mellanmålsprodukter inte innehåller tillsatt socker, men de är 

sötade med juice.  

Semper påstår att deras mat inte innehåller något ”tillsatt socker”: 

https://www.semperbarnmat.se/ditt-barns-mat-fr%C3%A5n-1-ar/godis-och-sotsaker 

Men de sötar gröt och fruktpuré med juice från koncentrat, exempelvis i den här produkten: 

https://www.semperbarnmat.se/produkter/atklar-grot-med-jordgubb-banan-3-pack 
 

 

Ska ett företag använda påståendet ”utan tillsatt socker” får produkten enligt förordning 

(EG) nr 1924/2006 inte innehålla någon ingrediens som har sötande egenskaper. I denna gröt 

används både äpplejuice och vindruvsjuice från koncentrat för att söta.  

Det står inte ”utan tillsatt socker” direkt på förpackningen, men Semper påstår generellt i sin 

marknadsföring att de inte använder något ”tillsatt socker”, vilket är vilseledande för 

konsumenten. Förutom på sin sajt, påstår de exempelvis att de har slutat med tillsatt socker i 

detta pressmeddelande: 

http://www.mynewsdesk.com/se/semper/pressreleases/semper-slutar-helt-med-socker-i-
barnmat-1237157 
 

 

 



5. Semper beskriver sitt företag på ett vis som är vilseledande 

På sin sajt beskriver Semper sin vision: https://www.semperbarnmat.se/var-vision 

 

Här påstår de en rad saker som de som företag inte uppfyller. Exempelvis säljer de 

ultraprocessad majs i form av majskrokar till bebisar och godis gjord på koncentrerad 

fruktjuice. Detta kan knappast kallas för en ”skonsam tillagning” av råvorna. Istället har de 

behandlat råvarorna på ett vis som gör att mycket vitaminer, mineraler och antioxidanter – 

ämnen som är viktiga för kroppen – försvinner.  

De påstår också att de lagar ”god och hälsosam mat”. Grötklämmisarna, som till stor del 

består av juice, är rent ohälsosamma i jämförelse med vanlig gröt. Deras yoghurtklämmisar 

och också sämre för kroppen än riktig yoghurt. Förutom detta säljer de godis, kakor och 

snacks till bebisar, vilket inte alls är hälsosamt.  
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