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Förord 
 
 
Först önskar vi rikta ett stort tack till vår handledare Iwona Kihlberg för all stöttning, 
rådgivning och handledning under arbetet med vår uppsats, det har varit till stor hjälp för oss. 
 
Vi önskar även tacka familj, vänner och bekanta som hjälpte oss med att besvara enkäten 
under vår pilotstudie och kom med värdefulla åsikter kring utformningen av den. 
 
Slutligen vill vi tacka alla respondenter som besvarat enkäten samt övriga som varit 
involverade i processen och som därmed bidragit till att göra vårt examensarbete möjligt. 
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Grundnivå 
 
Titel: Småbarnsföräldrars kunskaper om och inställningar till livsmedelstillsatser – En 
webbenkätstudie bland föräldrar till barn mellan 0-6 år 
 
Författare: Emma Höglund, Sofie Ljungberg & Ludvig Strandberg 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Introduktion: Livsmedelstillsatser är ett omdiskuterat och kontroversiellt ämne i dagens 
samhälle. Konsumenter efterfrågar naturliga produkter och ingredienser utan tillsatser men 
vill samtidigt erbjudas tillgängliga, tilltalande produkter med lång hållbarhet. Sparsam mängd 
forskning kring ämnet bland föräldrar till barn 0-6 år avgjorde att undersöka just denna 
målgrupp. 
 
Syfte: Syftet var att undersöka småbarnsföräldrars kunskaper om och inställningar till 
livsmedelstillsatser. 
 
Metod: En webbaserad enkät distribuerades till föräldrar i fyra olika Facebook-grupper samt 
via författarnas egna profiler på sociala plattformen Facebook. Enkäten utformades i 
programmet Google Forms och bestod av 19 frågor med fasta svarsalternativ som undersökte 
respondenternas kunskaper och inställningar till livsmedelstillsatser, samt kommentarsfält till 
vissa frågor. 
 
Resultat: Totalt deltog 149 föräldrar i studien. Mer än två tredjedelar av totala antalet 
respondenter hade en något negativ eller negativ inställning till livsmedelstillsatser generellt. 
Ingen av respondenterna angav positiv som generell inställning till livsmedelstillsatser. Till 
tillsatgrupperna sötningsmedel och färgämnen uppvisade respondenterna mest negativ 
inställning. 60 % av respondenterna hade bristande kunskap, 39 % god kunskap och 1 % 
mycket god kunskap. Kunskapsnivån varierade överlag, trots att statliga myndigheter (t.ex. 
Livsmedelsverket) utgjorde huvudkälla för information hos majoriteten av respondenterna. Ett 
Chi-två test påvisade ingen korrelation mellan högre självskattad kunskap och bättre 
inställning. Ett Kruskal-Wallis test påvisade inte att högre självskattad kunskap gav högre 
kunskapspoäng. 
 
Slutsats: Respondenterna uppvisade övervägande negativ inställning till livsmedelstillsatser 
och varierande kunskaper, vilket kan indikera att kommunikation av information kring ämnet 
till småbarnsföräldrar behövs. 
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Title: The knowledge and views on food additives among parents with small children – A 
web survey study among parents with children aged 0-6 years 
 
Authors: Emma Höglund, Sofie Ljungberg & Ludvig Strandberg 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Food additives is a controversial topic of discussion. Consumers today demand 
natural products and ingredients without food additives, but concurrently products that are 
readily available, appealing and durable. Considering the lacking research on views of parents 
with children aged 0-6, this group was studied.    
 
Aim: The aim of this study was to investigate the knowledge and views on food additives of 
parents with small children. 
 
Method: A web-based survey was distributed to parents in four Facebook groups, and via the 
author's private profiles, on the social platform Facebook. The survey was constructed on the 
web-based platform Google Forms, containing 19 questions with set alternatives on 
participants’ knowledge and views on food additives with comment fields on some questions. 
 
Results: 149 parents participated. Two thirds of the respondents had a negative or somewhat 
negative view on food additives. None of the respondents had a positive view. Sweeteners and 
food coloring had the most negative views. 60 % of respondents had lacking knowledge, 39 
% fair knowledge and 1 % great knowledge. The level of knowledge varied considering that 
public authorities (e.g. The Swedish National Food Agency) was the most prevalent source of 
knowledge on additives. Chi-Square test showed no correlation between higher self-assessed 
knowledge and better views. Kruskal-Wallis test showed that higher self-assessed knowledge 
did not give higher knowledge scores. 
 
Conclusion: Most of the respondents showed varying knowledge of the subject and generally 
negative views, indicating that more information on food additives towards parents with small 
children is needed. 
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"Vi bör nog inte gå för långt i vår strävan efter äkthet. Vill vi egentligen att det ska finnas 
sjömän i sjömansbiff?"	

- Carl Hammarén (1923-1994)   
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1 Inledning  
 
1.1 Introduktion 
Mat är ett område som berör alla människor, och de allra flesta är införstådda med att 
människan måste äta mat för att överleva. Dock är tankar och åsikter kring vad man ska äta 
troligen lika många som varierande, liksom förhållningssätten till det som finns i maten. 
Brunsø, Fjord & Grunert (2002) redogör för fyra generella kvalitetsaspekter som involveras 
när mat och livsmedel bedöms kvalitetsmässigt av konsumenter: smak och andra aspekter 
som är kopplade till sensorik, hälsa, convenience samt processen under vilken livsmedel 
produceras. Främst den processrelaterade aspekten är något som konsumenter har lagt större 
vikt vid under senare år (Brunsø et al., 2002), och begreppet “naturligt” när det kommer till 
olika typer av livsmedel har fått ett ökat fokus. Dock menar författarna att individuella 
variationer av dessa kvalitetsaspekter bland konsumenter är stora och konsumenter i det 
moderna samhället uppvisar bred variation i både val av mat samt anledningarna till de val 
som görs (Frewer & Miles, 2001), vilket därmed också ställer flertalet olika krav på de 
livsmedel som produceras (Bäckström, Pirttilä-Backman & Tuorila, 2003) för att de ska möta 
konsumenternas krav. Exempelvis efterfrågas bland europeiska konsumenter produkter med 
egenskaper som lång hållbarhet, hög tillgänglighet och tilltalande utseende (Davies, 2001), 
men samtidigt önskas bland annat att livsmedelstillverkare håller produkterna naturliga, och 
att de är fria från eller innehåller ett lågt antal tillsatser (Evans, de Challemaison & Cox, 2010; 
Markovina et al., 2015). Ambivalens kring konsumenters krav på livsmedel och dess innehåll 
kan därmed vara problematiskt för livsmedelsproducenter eftersom att flera av kraven 
motsäger varandra (Brunsø et al., 2002). 
 
Att livsmedelstillsatser används i livsmedel är en relativt känd vetskap idag, och tillsatserna 
fyller många och betydelsefulla funktioner. Exempelvis kan olika typer av tillsatser bidra till 
att motverka tillväxt av skadliga mikroorganismer, ersätta färgförluster som uppkommer i 
produktionskedjan av vissa livsmedel eller ersätta vanligt socker med kalorifria alternativ utan 
att ändra upplevelsen av produktens sötma (Livsmedelsverket, 2008). Livsmedelstillsatser är 
dessutom en viktig del av dagens livsmedelsteknologi och produktionssätt, där några av de 
mest centrala aspekterna är transport och olika produktions- och distributionsled, vilket bidrar 
till att hållbarhet och förvaring av livsmedelsprodukter blir kritiska steg (Emerton & Choi, 
2008). Vidare menar författarna också att samhället inte skulle klara den produktion av 
livsmedel som efterfrågas idag, både med avseende på variationen, säkerheten och 
funktionerna på livsmedlen men även utbudet av dessa livsmedel året om, utan att ta hjälp av 
livsmedelstillsatser. Dock är inte själva fenomenet att tillsätta vissa ingredienser till livsmedel 
i syfte öka hållbarheten särskilt nytt, då bland annat salt eller socker har använts sedan långt 
tillbaka för att få en konserverande effekt på livsmedel (Emerton & Choi, 2008). 
 
1.2 Lagstiftning om livsmedelstillsatser  
Livsmedelsverket definierar en tillsats som ett ämne som inte konsumeras som ett livsmedel i 
sig utan används för ett tekniskt syfte, exempelvis för att öka hållbarheten och påverka 
konsistensen (Livsmedelsverket, 2017a). Livsmedelsverket är den myndighet i Sverige som 
på uppdrag av regering och riksdag bland annat arbetar med säker mat och information till 
konsumenter (Livsmedelsverket, 2017b). Då Sverige är med i EU är nästan all lagstiftningen 
kring livsmedel utformad och reglerad av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 
(Livsmedelsverket, 2017c). Specifikt för tillsatser finns tillsatsförordningen EG-förordningen 
1333/2008 som omfattar bland annat säkerheten kring användandet av en tillsats och att 
användningen inte får vilseleda konsumenten (EUR-Lex, 2008). Den mängd tillsatser som får 
användas i ett livsmedel är även fastställda i EG-förordningen 1333/2008 och villkoren lyder 
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bland annat att “den mängd som får användas fastställs till den lägsta nivå̊ som krävs för att 
uppnå̊ den önskade effekten” (EUR-Lex, 2008). Vissa tillsatser har även ett acceptabelt 
dagligt intag (ADI) som är ett mått på hur mycket en människa kan konsumera av ett ämne 
för att det inte ska uppstå några skadliga effekter (Livsmedelsverket, 2008). Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, är den myndighet som förmedlar råd om 
livsmedelsrisker på internationell nivå som grundar sig i EU:s lagar (Europeiska unionen, 
2017). För att en tillsats ska få användas i ett livsmedel måste den först godkännas av EU, i 
och med detta godkännande får då tillsatsen ett E-nummer (Livsmedelsverket, 2017a). Lagen 
omfattar även märkning på livsmedelsförpackningar, och inom EU måste alla tillsatser i ett 
livsmedel deklareras i innehållsförteckningen, dels genom att funktionen hos tillsatsen skrivs 
ut samt även genom konkret utskrivet tillsatsnamn eller E-nummer (Livsmedelsverket, 2008). 
Utöver EU:s regler har Sverige särskilda lagar, förordningar och föreskrifter om livsmedel. 
Det kan nämnas som ett exempel att traditionell svensk saft inte innehåller färgämnen trots att 
tillsatsen är godkänd av EU (EUR-Lex, 2008). Ett annat exempel på detta är den svenska 
organisationen KRAV som endast godkänner 49 stycken tillsatser i sina produkter trots att 
över 300 tillsatser är godkända av EU (KRAV, 2017).   
     
1.3 Tillsatsgrupper 
Livsmedelstillsatserna kan framställas på olika sätt och på basis av detta klassificeras 
tillsatserna som naturliga, naturidentiska, syntetiska eller halvsyntetiska, samt delas in i sex 
olika grupper beroende på dess funktion (Livsmedelsverket, 2008). Naturliga tillsatser är 
exempelvis naturliga färgämnen som extraheras från vegetabiliska eller animaliska produkter. 
Naturidentiska är de tillsatserna som både kan framställas naturligt och syntetiskt. Syntetiskt 
framställda tillsatser sker på kemisk väg och semisyntetiska är naturligt förekommande 
ämnen som framställs syntetiskt (Livsmedelsverket, 2008). Tillsatser tillhör olika grupper 
beroende på funktion.  Konserveringsmedel och antioxidationsmedel används för att öka 
hållbarheten. Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel påverkar 
konsistensen i ett livsmedel. Sötningsmedel påverkar sötma, färgämnena ger färg åt livsmedel 
och gruppen övriga tillsatser innefattar bland annat smakförstärkare som intensifierar 
smakupplevelsen och ytbehandlingsmedel vars syfte exempelvis är att skydda en frukt från 
skadliga ämnen i luften (Livsmedelsverket, 2017a). Dessa sex olika grupper av tillsatser 
beskrivs nedan. 
  
1.3.1 Antioxidationsmedel 
En oxidation sker när ett livsmedel kommer i kontakt med syre vilket resulterar i att fett 
härsknar eller att frukt missfärgas, och för att förhindra detta tillsätts antioxidationsmedel i 
livsmedel (Livsmedelsverket, 2008). Ett exempel på ett vanligt förekommande livsmedel som 
innehåller antioxidationsmedel är Felix äppelmos som innehåller askorbinsyra (E 300) och 
citronsyra (E 330) som antioxidationsmedel (Orkla Foods Sverige AB, u.å.). Dessa två har en 
synergisk effekt, dvs. de förstärker varandras verkan. Genom denna effekt hindras äppelmoset 
från oxidation som skulle resultera i missfärgning (Livsmedelsverket, 2017d). Enligt 
Livsmedelsverket (2016a) påstår en del konsumenter att de kan påverkas negativt av 
citronsyra och eventuellt skulle vara allergiska mot det. Detta stämmer dock inte då man vid 
en allergisk reaktion reagerar på ett protein (Livsmedelsverket, 2016a). Enligt samma källa 
kan citronsyra framställas på flera sätt bland annat med hjälp av mögelsvampen Aspergillus 
niger. Visserligen är vissa stammar av mögelsvampen toxiska men dessa stammar är inte 
tillåtna för att framställa citronsyra (Livsmedelsverket, 2016a). 
 
1.3.2 Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel 
Dessa tillsatser påverkar konsistensen i ett livsmedel och för att produkterna alltid ska ha 
samma konsistens används de ofta inom livsmedelsindustrin (Livsmedelsverket, 2008). Pektin 
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(E 440) är ett exempel på ett förtjockningsmedel som används inom livsmedelsindustrin- det 
kan vara naturligt utvunnet från citrusskal eller syntetiskt framställd och då benämns det som 
amiderat pektin. Utmärkande för förtjockningsmedel är att de bildar en viskös lösning eller 
gel (Livsmedelsverket, 2016b). Det är inte bara livsmedelsindustrin som tillsätter dessa 
ämnen för att få en önskvärd konsistens utan de används även när maten lagas i hemmet, 
exempelvis tillsätts vetemjöl för att reda en sås (Livsmedelsverket, 2008). Emulgeringsmedel, 
förtjockningsmedel och stabiliseringsmedel har olika funktioner för att stabilisera ett 
livsmedel, t.ex. använder man stabiliseringsmedel när man vill att frukten i en sylt ska vara 
jämnt fördelad (Livsmedelsverket, 2008). En amerikansk studie på möss visade att låga 
koncentrationer av emulgeringsmedlen karboximetylcellulosa (E 466) och 
polyoxietylensorbitanmonooleat /Polysorbat 80 (E 433) kan framkalla inflammation i tarmen 
som kan leda till fetma och metabola syndromet. Dock menar författarna till studien att mer 
forskning behövs för att bevisa att detta även kan påverka människor (Chassaing, Koren, 
Goodrich, Poole, Srinivasan, Ley & Gewirtz, 2015). 
 
1.3.3 Färgämnen 
När ett livsmedel genomgår olika processer i tillverkningen förloras en del av den 
ursprungliga färgen och då tillsätts färgämnen för att produkten ska bli mer attraktiv 
(Livsmedelsverket, 2008). Utifrån de olika sätten att framställa en tillsats klassificeras 
färgämnen som naturliga, naturidentiska, syntetiska och semisyntetiska (Livsmedelsverket, 
2008). Ett exempel på ett rött naturligt färgämne som bland annat förekommer i konfektyr och 
som utvinns från kochenillsköldlusen är karmin (E 120) (Livsmedelsverket, u.å.a). 
Azofärgämnen är ett exempel på färgämnen som framställs syntetiskt (Livsmedelsverket, 
2016c). Sveriges inställning till azofärgämnen är restriktiv och de förekommer sällan i 
svenska livsmedel trots att flera azofärgämnen godkändes när Sverige gick med i EU, år 1999	
(Livsmedelsverket, 2016c). Att azofärgämnen kan orsaka hyperaktivitet hos barn är en 
återkommande koppling i flera studier. I en studie från Australien om mödrars syn på maten 
till spädbarn runt tiden för avvänjning från bröstmjölk ansåg majoriteten av kvinnorna att 
tillsatser i livsmedel, framförallt färgämnen, kunde leda till hyperaktivitet (Walker, Conn, 
Davies & Moore, 2006). En litteraturöversikt publicerad i Australien som undersökte om 
intolerans mot livsmedelstillsatser existerar, visade bland annat på att konserveringsmedlet 
natriumbensoat (E 210) och azofärgämnena para orange (E 110), azorubin (E 122), tartrazin 
(E 102), allurarött ac (E 129), kinolingult (E 104) och nykockin (E 124) tillsatta i en dryck 
jämfört med en placebodryck ger en liten och statistisk signifikant ökning i incidens av 
hyperaktivitet med stöd av en studie från McCann et al. (2007). I den australiensiska 
litteraturöversikten dras ändå slutsatsen att den totala effekten av alla tillsatser inte visar på 
någon statistisk signifikant ökning av hyperaktivitetsincidens (Turner & Kemp, 2012). 
Eftersom studien från Storbritannien tydde på att vissa azofärgämnen kan ge 
koncentrationssvårigheter hos barn (McCann et al., 2007), beslutade EFSA om att livsmedel 
innehållandes sex olika azofärgämnen måste märkas med texten “Kan ha en negativ effekt på 
barns beteende och koncentration”, trots att det endast finns begränsat vetenskapligt belägg 
för det skadliga sambandet mellan azofärger och hyperaktivitet (EFSA, 2008). 
 
1.3.4 Konserveringsmedel 
För att ett livsmedel inte ska förstöras av bakterier eller mögel behövs det på något sätt 
konserveras, därför tillsätts konserveringsmedel som hindrar tillväxt av mikroorganismer 
(Livsmedelsverket, 2008). Ett modernt sätt att konservera är kemisk konservering vilket 
innebär att man tillsätter kemiska ämnen i livsmedlen (Livsmedelsverket, 2008). När man 
konserverar på detta sätt minskar risken för att toxiska ämnen bildas, lagringstiden blir längre 
och även smaken och näringsämnena bibehålls (Livsmedelsverket, 2008). Det är inte ovanligt 
att kombinera flera konserveringsmedel för att det ska få den effekt man önskar, då olika 
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konserveringsmedel har olika effekter mot mikroogranismer (Livsmedelsverket, 2008). 
Natriumnitrit (E 250) är ett exempel på ett konserveringsmedel som används i bland annat 
charkprodukter för att förhindra tillväxten av den toxinproducerande bakterien Clostridium 
botulinum då små doser av toxinet kan leda till botulism som i vissa fall kan vara livshotande 
enligt Livsmedelsverket (u.å.b, 2017e). World Cancer Research Fund publicerade bland annat 
i sin litteraturöversikt om cancerprevention att det finns övertygande evidens som pekar på att 
rött kött och processat kött är en orsak till kolorektalcancer (World Cancer Research Fund 
International, 2007), det vill säga livsmedel i vilka nitrit vanligen kan tillsättas 
(Livsmedelsverket, u.å.b). KRAV uppger att “[...] nitrit kan omvandlas till nitrosaminer i våra 
magar och befaras vara cancerframkallande. Av försiktighetsskäl godkänner KRAV därför 
inte nitrit.” (KRAV, 2017). 
 
1.3.5 Sötningsmedel 
Inom gruppen sötningsmedel förekommer sockerarter, sockeralkoholer och icke 
energigivande sötningsmedel, och gemensamt för alla sötningsmedel är att de används för att 
ge livsmedlen en söt smak. Dock används bara sockeralkoholer och icke energigivande 
sötningsmedel för att ge samma söta smak men med mindre eller ingen energi alls 
(Livsmedelsverket, 2008). Vanligt socker, vilket även benämns som sackaros, består av 
monosackariderna glukos och fruktos och är ett exempel på en sockerart (Livsmedelsverket, 
2008). Sockeralkoholerna innehåller en sockerart och ger därför energi, sorbitol (E 420) och 
mannitol (E 421) är exempel på två sockeralkoholer (Livsmedelsverket, 2008). Aspartam (E 
951) tillhör de icke energigivande sötningsmedlen och är det enda av ovan nämnda 
sötningsmedel som framställs syntetiskt av två aminosyror, varav en är fenylalanin 
(Livsmedelsverket, 2008). Personer som lider av sjukdomen fenylketonuri (PKU) kan inte 
bryta ner fenylalanin och därför måste produkter som innehåller aspartam märkas med texten 
“innehåller en fenylalaninkälla” (Livsmedelsverket, 2008). Forskare vid Ramazzini-institutet i 
Italien redovisade år 2005 i en artikel att råttor som fått aspartam i sin kost utvecklade cancer. 
Deras slutsats löd att en granskning av de nuvarande riktlinjerna för användning av aspartam 
måste ses över (Soffritti, Belpoggi, Tibaldi, Esposti & Lauriola, 2007). EFSA utvärderade 
studien och fann bland annat kronisk inflammatorisk förändring i lungorna som en 
förväxlingsfaktor och att den ökade incidensen av lymfom och leukemi inte beror på 
aspartam. De fastställde att det inte fanns några skäl till att revidera nuvarande 
rekommenderade dagliga intaget för aspartam som är 40 milligram per kilogram kroppsvikt. 
(Anton et al., 2006). 
 
1.3.6 Övriga tillsatser 
Syror och baser, klumpförebyggande medel, smakförstärkare, ytbehandlingsmedel, 
förpackningsgaser och drivgaser tillhör gruppen “Övriga tillsatser” (Livsmedelsverket, 2008). 
För att neutralisera ett livsmedel som exempelvis är för surt blandar man det med ett basiskt 
ämne. Både syror och baser verkar därmed som surhetsreglerande medel (Livsmedelsverket, 
2008). I livsmedel som lätt klumpar ihop sig, som exempelvis pulverbaserade produkter, 
används klumpförebyggande medel (Livsmedelsverket, 2008). Ett ytbehandlingsmedel som 
bland annat används till frukt och godis för att det ger en skyddande effekt och ger livsmedlet 
en blank yta är shellack (E 904), vilket utvinns från sekretet i den indiska lacksköldslusen 
(Livsmedelsverket, u.å.c). Förpackningsgaser och drivgaser används när ett livsmedel packas 
i en skyddande atmosfär (Livsmedelsverket, 2008). 
 
Enligt Livsmedelsverket (2008) kan en del personer vara överkänsliga mot höga halter av 
smakförstärkare som glutamater, bland annat mononatriumglutamat (E 621). I tidskriften 
Clinical and Experimental Allergy från USA publicerades en litteraturöversikt av befintlig 
litteratur, om att natriumglutamat eventuellt skulle vara allergiframkallande kallat ”Chinese 
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restaurant syndrome”. Översikten visar att det kan finnas personer som kan få symptom som 
kan kopplas till “mononatriumglutamatsyndromkomplexet” vilket bland annat innefattar 
huvudvärk, illamående och bröstsmärta, men att dessa symtom kan förekomma när man 
konsumerat höga halter av mononatriumglutamat och dessutom på tom mage (Williams & 
Woessner, 2009). 
 
1.4 Konsumenternas uppfattningar och kunskaper om tillsatser 
Livsmedelstillsatser har på senare tid blivit ett mycket kontroversiellt och omdiskuterat ämne 
(Aoki, Shen & Saijo, 2010) där åsikter höjts från bägge sidor, positiva som negativa. 
Konsumenter idag har dessutom en betydligt större möjlighet att göra sin röst hörd. Detta kan 
exempelvis resultera i att livsmedels innehåll modifieras vid påtryckningar från konsumenter 
snarare än p.g.a. en ny grundlig vetenskaplig utvärdering kring eventuella risker (Emerton & 
Choi, 2008). I sådana situationer kvarstår dock själva grundproblemet med konsumenternas 
misstro. Konsumenters uppfattningar om risk och säkerhet kring mat spelar en viktig roll och 
kan därmed ha en stor inverkan på livsmedelsmarknaden enligt Grunert (2005). Dessutom 
ifrågasätts experters åsikter och kunskaper, något som är en stor skillnad jämfört med längre 
tillbaka i tiden (Hansen, Holm, Frewer, Robinson & Sandøe, 2003). Haukenes (2004) 
beskriver stigmatisering av livsmedelstillsatser som en pågående process hos konsumenter, 
där uppfattningar som exempelvis teknologiskt och onaturligt kan vara bidragande faktorer 
och att undvikande av tillsatser eller livsmedel som innehåller tillsatser kan därmed bli en 
konsekvens. För att få förståelse för denna “stigmatisering” krävs också en förståelse för den 
sociala konstruktionen, eftersom det kan ligga till grund för hur risker kring mat uppfattas. 
Författaren framhåller även att stigma som begrepp bör användas med viss försiktighet 
eftersom att det inte rör sig om alla produkter på marknaden som utsätts för detta. 
 
I kontrast till det utbredda användningsområdet för livsmedelstillsatser i matproduktion tyder 
undersökningar på att flertalet negativa röster har höjts bland dagens konsumenter som 
reaktion på närvaron av tillsatser i maten. Exempelvis verkar det finnas en skillnad i hur 
konsumenter och experter inom livsmedelsområdet uppfattar risker kring mat. Enligt Hansen 
et al. (2003) innefattar riskuppfattning hos vanliga konsumenter flertalet olika psykologiska 
och sociologiska faktorer, en ytterligare dimension som experter inte tar samma hänsyn till. 
Också hur experters åsikter uppfattas kan påverka konsumenters riskuppfattningar kring 
livsmedelstillsatser, och om det finns en osäkerhet mellan experter i huruvida tillsatsen i fråga 
är förknippad med risk eller inte, kan det tendera till att konsumenter hellre undviker en 
tillsats och antar att det finns en risk tills motsatsen fastställts (Haukenes, 2004). Resultaten av 
en ungersk undersökning visade olika attityder till tillsatser bland vanliga konsumenter, 
läkargrupper och expertgrupper i livsmedelsfrågor (Tarnavölgyi, 2003). Konsumenterna 
uppvisade mest negativ inställning till livsmedelstillsatser av de tre grupperna, medan läkarna 
och livsmedelsexperterna i studien inte uttryckte samma negativa inställning, något som tyder 
på att en ökad kunskap inom området generellt ger en mindre negativ uppfattning om själva 
ämnet (Tarnavölgyi, 2003). Liknande resultat framkom av en finländsk intervjustudie 
genomförd av Kajanne & Pirttilä-Backman (1996) där individer med varierande kunskaper 
inom området intervjuades kring livsmedelstillsatser, varpå de flesta av respondenterna ansåg 
att livsmedelstillsatser var “skadliga”. Dock påvisades en skiljaktighet i resultaten från studien 
där även “säkra” uppgavs som svar. Skillnader i hur vanliga konsumenter och experter 
kopplar samman livsmedelstillsatser med negativ inverkan på hälsa förekommer också, där 
andelen konsumenter som anser att livsmedelstillsatser möjligen kunde påverka hälsan 
negativt var nästan dubbelt så stor som motsvarande andel experter i samma studie, 84 % 
respektive 43 % (Haukenes, 2004). I studien framgick även att en större andel experter lägger 
vikt vid de positiva hälsofördelarna jämfört med konsumenter. I resultaten från en brittisk 
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studie på ungdomar i åldrarna 12-15 kan ses att försökspersonerna, trots den relativt låga 
åldern, uppvisade negativa associationer mellan livsmedelstillsatser och en hälsosam 
kosthållning, och att livsmedelstillsatser generellt upplevs som något negativt (Eiser, Coulson 
& Eiser, 2002). 
  
Aspekten om kunskap kring livsmedelstillsatser, exempelvis vilka funktioner de egentligen 
har och hur kontrolleringen av dem sker, har i tidigare litteratur haft en relativt framträdande 
roll. En stor del av konsumenterna anser att det kunde finnas kopplingar mellan 
livsmedelstillsatser och hjärt- och kärlsjukdomar, medan andelen experter som fått samma 
påstående och instämde till associationerna var betydligt lägre (Haukenes, 2004). Ytterligare 
en studie från Spanien (Varela & Fiszman, 2013) visade att det saknades kunskaper om vad 
en livsmedelstillsats innebar när konsumenter i varierande åldrar ombads att ange vilka ord 
och associationer som upplevdes av orden “food additives” och i resultaten framgick att 
flertalet konsumenter kopplade samman vanligt salt eller kryddor med att vara 
livsmedelstillsatser. I samma studie framkom även att konsumenterna generellt hade negativa 
associationer till livsmedelstillsatser där de tre mest frekventa anledningarna som angavs var 
att det var “1.) dåligt eller skadligt för hälsan”, “2.) artificiellt eller inte naturligt” och “3.) 
kemiskt eller modifierat”. Varela & Fiszman (2013) visade även resultat som indikerade att E-
nummer associerades till en negativ innebörd. Eftersom märkningen är gemensam inom EU 
och på det sättet kan vara ett sätt för konsumenter att försäkra sig om att tillsatsen är godkänd 
(Livsmedelsverket, 2008) kan denna typ av resultat som pekar på okunskapen om 
livsmedelstillsatser därmed påvisa problematiken kring ämnet. I en sydkoreansk studie av Lee 
et al. (2014) undersöktes kunskaper kring livsmedelstillsatser bland sydkoreanska 
konsumenter med olika socioekonomisk bakgrund, vilken påvisade genomgående låga 
kunskaper om bland annat reglering och funktion hos livsmedelstillsatser. Vidare kunde 
Shim, Seo, Lee, Moon, Kim, & Park (2011) visa i sin studie på sydkoreanska ungdomar att 
försökspersonerna uppvisade en generellt låg kunskap om vad livsmedelstillsatser innebar, 
och att detta ledde till svårigheter att förstå tillsatsernas egenskaper och syfte. 
 
Naturliga livsmedel föredras av en del av schweiziska konsumenter, och generella kopplingar 
kunde göras mellan en negativ inställning till kemiska tillsatser i livsmedel och en högre 
preferens för naturliga livsmedel utan tillsatser (Dickson-Spillmann, Siegrist & Keller, 2011). 
“Naturligt innehåll” angavs som den tredje viktigaste anledningen i genomsnitt bland 
tillfrågade konsumenter i en europeisk studie som syftade till att undersöka validitet och 
reliabilitet i ett frågeformulär gällande anledningar till val av mat i nio medlemsländer 
(Markovina et al., 2015). “Naturligt innehåll” definierades i studien som att inte innehålla 
livsmedelstillsatser, skulle innehålla naturliga ingredienser eller inte innehålla artificiella 
ingredienser. I andra studier redovisas resultat som indikerar att det finns en preferens bland 
vissa konsumentgrupper för naturliga livsmedel i både USA och europeiska länder (Rozin, 
Fischler & Shields-Argèles, 2012; Hemmerling, Canavari & Spiller, 2016), dock påvisas även 
svårigheter i att enhetligt definiera begreppet “naturligt” (Rozin et al., 2012). 
 
Ytterligare en aspekt av livsmedelstillsatser är benämningarna och hur de uppfattas av 
konsumenter. En studie av Song & Schwarz (2009) påvisade tendenser bland amerikanska 
studenter att uppleva livsmedelstillsatser med långa och svåruttalade benämningar som mer 
riskabla och ohälsosamma än de med namn som är kortare och lättare att uttala. I en japansk 
studie visades dessutom resultat som bland annat tyder på att det finns en skillnad i huruvida 
konsumenter väljer en produkt med tillsats av natriumnitrat beroende på vilken information 
som kommuniceras kring tillsatsen (Aoki et al., 2010). 
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1.5 Kommunikation av livsmedelstillsatser mot konsument  
Ett varierande utbud av informationsvägar och källor kan vara en bakgrund till olika åsikter 
kring livsmedelstillsatser. Jarlbro (2010) menar att det finns tre olika sätt för människor att 
erhålla kunskap om sin miljö och sina omgivningar: genom erfarenheter och upplevelser, 
genom kommunikation människor emellan eller genom den kommunikation som når 
människor via olika typer av medier. I sin bok rörande hälsokommunikation menar författaren 
att de olika typer av mediakällor som finns idag kan ha en central roll i vilka uppfattningar 
och kunskaper som skapas hos befolkningen och hur inställningar till problematik kring 
ämnet formas (Jarlbro, 2010). Wansink, Tal & Brumberg (2014) undersökte i sin studie en 
grupp amerikanska mödrar med avseende på upplevd rädsla baserad på specifika ingredienser 
och huruvida livsmedel innehållande en specifik ingrediens undveks. Resultaten visade på att 
de som uppgav att de undvek vissa typer av livsmedel erhöll merparten av informationen 
kring detta från internet. 
 
Populärvetenskapliga böcker och artiklar är andra typer av informationskällor som är 
lättillgängliga för allmänheten. Saltmarsh (2015) exemplifierar boken E for Additives samt 
Villejuif-listan som källor vilka kan ha uppmanat till skepticism hos konsumenter gällande 
märkningen med E-nummer i Storbritannien, och att ett resultat av detta kan vara att allt fler 
tillsatser skrivs ut med namn istället för E-nummer trots att tillämpandet av dessa är godkänt. 
Andra exempel är före detta nyhetsjournalist för Svenska Dagbladet och författare till bland 
annat Den hemlige kocken och Äkta vara, Mats-Eric Nilsson, där han i en artikel i Dagens 
Nyheter benämns som “en symbol för kritiken mot E-nummer och tillsatser i maten” (Lerner, 
2011, 27 december). Marie-Louise Danielsson Tham, professor i livsmedelshygien vid 
Örebro Universitet, är en forskare som syns aktivt i media och som värnar om 
livsmedelstillsatser. Danielsson Tham skriver bland annat i debattartikeln i Dagens Nyheter: 
“Utan tillsatser i maten riskerar vi att dö” och att tillsatserna fyller många viktiga funktioner 
för att både skydda maten och konsumenterna. Exempelvis nämner hon att utan natriumnitrit 
skulle människor riskera att dö på grund av toxinet från bakterien Clostridium botulinum 
(Danielsson-Tham, M-L, 2008, 14 december). Dessa två är exempel på personer som syns i 
media och som på så sätt når ut med sina budskap till allmänheten, även fast de motsäger 
varandra. Skillnaden är att en journalist samlar information och bearbetar denna subjektivt, 
medan en forskare publicerar och uttalar sig om sin eller annan evidensbaserad forskning. Det 
är således förståeligt att konsument och gemene läsare kan finna informationen kring ämnet 
komplicerad, tvetydig och förvirrande då bägge sidor har starka åsikter inom samma ämne. 
 
Även livsmedelskedjor uppvisar oenighet i inställningar till livsmedelstillsatser. Exempelvis 
finns information om tillsatser till konsumenterna via livsmedelskedjorna Coop och ICA 
tillgänglig på respektive hemsida och samtliga parter är tydliga med sina inställningar till 
tillsatser. Från Coops sida arbetar de bland annat med att eliminera smakförstärkare från sina 
egna varumärken och att tillsatserna måste vara väl motiverade för att få förekomma i deras 
sortiment (Coop, u.å.). ICA däremot inleder sin informationssida med “Rädd för E-nummer? 
Det behöver du inte vara.” (ICA, u.å.). De förklarar bland annat varför en tillsats behövs och 
att konsumenter inte enbart ska fokusera på antalet tillsatser som ett livsmedel kan innehålla 
eftersom att vissa tillsatser kan fungera gemensamt för en viss funktion. Detta kan leda till att 
mängden av varje tillsats minskar istället. Att inte sälja några livsmedel med azofärgämnen 
står bland annat i ICAs policy och att man som konsument kan känna sig trygg när man 
handlar (ICA, u.å.).  
  
Utifrån den litteratur som presenterats ovan kan ses att merparten av forskningen som har 
gjorts på området omfattar en bred variation i testpersoner, exempelvis har studenter utgjort 
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målgrupp i vissa studier (Song & Schwarz, 2009; Aoki et al., 2010; ). Däremot är utbudet av 
forskning där småbarnsföräldrar utgjort målgruppen sparsam. Med hänsyn till begränsad 
tillgång på forskning och studier syftar denna kandidatuppsats till att bidra med insikt i fråga 
om kunskaper och inställningar bland småbarnsföräldrar till livsmedelstillsatser. Med 
småbarnsföräldrar menas i denna uppsats föräldrar till barn mellan 0-6 år. 
 
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet var att undersöka småbarnsföräldrars kunskaper om och inställningar till tillsatser i 
livsmedel, samt huruvida det finns en korrelation mellan dessa. 
  
Frågeställningar: 
  

• Vilka faktakunskaper har småbarnsföräldrar om livsmedelstillsatser och i vilken 
utsträckning anser de sig själva ha kunskaper om livsmedelstillsatser? 

  
• Vilka inställningar till tillsatser i livsmedel finns bland småbarnsföräldrar? 

  
• Finns det något samband mellan självskattad kunskap om livsmedelstillsatser och 

småbarnsföräldrars inställning till dessa? 
 

 
3. Metod och material 
 
3.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen genomfördes till större delen via Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst 
med sökord food additives, perception, attributes, attitudes, parents, participation media, 
social media, usage, information och consumer vilka varierades i olika kombinationer. För 
metodrelaterad litteratursökning användes samma sökmotor men med sökord advantages eller 
disadvantages kombinerat med surveys. Sökningen genomfördes även via Food Science and 
Technology Abstracts (FSTA) där sökord användes “additives*allergy*” 
“aspartame*cancer*” glutamate*allergy*”och via PubMed med sökord food coloring, 
hyperactivity. Litteratursökning specifik om tillsatser söktes via Livsmedelsverkets hemsida, 
www.slv.se. Flertalet referenser erhölls även i referenslistor till vetenskapliga artiklar och 
annan litteratur, inklusive kurslitteratur. Litteratursökningen gjordes både innan uppsatsen 
började skrivas samt kontinuerligt under hela arbetets gång. 
  
3.2 Enkäten 
Undersökningen som utfördes var en så kallad tvärsnittsstudie där data samlas in och 
redovisas för en speciell tidpunkt (Bryman, 2011). En kvantitativ forskningsmetod 
tillämpades för insamling av empiriska data genom en webbenkät (Denscombe, 2010). Frågor 
i enkäten utformades i Google Forms version 2.34.5075.1619 för att besvara studiens syfte 
utifrån metodik skriven av Denscombe (2010) och Bryman (2011). Med inbyggda verktyg i 
Google Forms kunde enkäten presenteras på ett tydligt sätt och med en inbjudande grafisk 
profil, något som lockar till ökat besvarande (Bryman, 2011). Instruktioner till frågor angavs 
så tydligt och enkelt som möjligt och med hjälp av verktyg i programmet kunde frågor ställas 
in så att endast ett alternativ var möjligt att svara på vilket är en fördel för precisionen av 
resultatet (Denscombe, 2010). 
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Enkäten bestod av en bakgrundsdel med demografiska data och tre delar, del 1-3, relaterade 
till livsmedelstillsatser, sammanlagt 19 frågor. Del 1 bestod av kunskapsfrågor om 
livsmedelstillsatser. Del 2 handlade om generell inställning till livsmedelstillsatser och från 
vilken huvudsaklig källa deltagarna får information om livsmedelstillsatser. Del 3 behandlade 
inställning till livsmedelstillsatser generellt och de specifika grupperna av livsmedelstillsatser. 
Till fråga 11.1-19 gavs även möjlighet att lämna kommentarer. Den slutgiltiga enkäten 
presenteras i bilaga. 3. 
 
Inledningsvis i enkäten fick deltagarna besvara frågor 1-4 om deras personliga bakgrund. 
Kön, ålder och högsta utbildningsnivå frågades om samt om respondenten hade 
hemmavarande barn och i vilken ålder. 
 
Del 1 av enkäten omfattade frågorna 5-8 och ämnade att utreda deltagarens kunskapsläge om 
livsmedelstillsatser i stort. I fråga 5 fick deltagarna själva uppskatta sitt eget kunskapsläge 
genom att ange på en 5-gradig vertikal skala från mycket dåliga till mycket bra. Fråga 6-8 
mätte respondenternas kunskap genom påståenden relaterade till livsmedelstillsatser och 
frågor om tillsatta färgämnen och antioxidationsmedel i livsmedel. Detta konstruerades 
utifrån information av Livsmedelsverket (2008) och en artikel från Tillsatsfakta.se (2015) 
samt från vad författarna bedömde som relevant med avseende på syftet. De livsmedel som 
valdes i frågorna om tillsatser i livsmedel valdes från vad författarna själva bedömde som 
intressanta livsmedel och lämpliga för undersökningen. Valda livsmedel försäkrades om sitt 
innehåll genom studerande av innehållsförteckningar på befintliga produkter. 
 
Del 2 av enkäten omfattade frågorna 9-12 och behandlade deltagarnas generella inställning till 
livsmedelstillsatser. I fråga 9 fick deltagarna ange sin huvudsakliga källa till kunskaper om 
livsmedelstillsatser. Fråga 10 utredde huruvida deltagaren läser på innehållsförteckningen 
med avseende på tillsatsinnehållet och fråga 11 huruvida respondenterna avstått livsmedel på 
grund av tillsatser. Om respondenterna svarade ja på fråga 11 fick de även ange anledning till 
varför de avstått ett livsmedelsköp i fråga 11.1. Deltagarna kunde kryssa för flera alternativ. I 
fråga 12 presenterades två olika fiktiva innehållsförteckningar på yoghurt konstruerade av 
författarna med grund i innehållsförteckningar hos befintliga sorter av fruktyoghurt på 
marknaden. Innehållsförteckningen för yoghurt A var skriven med E-nummer för tillsatserna 
och för yoghurt B var tillsatsernas fullständiga namn utskrivna istället. Inspiration till frågan 
har hämtats från Saltmarsh (2015). Saltmarsh (2015) hypotiserade att en faktor som kan 
påverka livsmedelsval bland konsumenter kan vara huruvida tillsatserna i livsmedlet är 
skrivna med E-nummer eller med tillsatsens fullständiga namn. Deltagarna fick svara vilken 
yoghurt de föredrog eller om de inte hade en preferens, utrymme för en motiverande 
kommentar fanns även där de kunde ange flera anledningar.   
 
Del 3 omfattade frågorna 13-19. I dessa fick deltagarna redogöra för sin inställning till de 
olika grupperna av livsmedelstillsatser. Inledningsvis ställdes fråga 13 om den generella 
inställningen till livsmedelstillsatser. Alla frågor besvarades på en 5-gradig vertikal skala med 
svarsalternativen negativ, något negativ, varken negativ eller positiv, något positiv och 
positiv. Till alla frågor i del 3 fanns även utrymme för en motiverande kommentar till angiven 
inställning. 
 
En pilotstudie utfördes och enkäten skickades ut via privata meddelanden på Facebook till 20 
individer personligen, samt delades i en grupp på Facebook för ena författarens 
korridorsboende innehållandes 48 personer, varav totalt 12 personer svarade. Efter avslutad 
pilotstudie konstruerades en slutgiltig version av enkäten för distribution till huvudstudiens 
deltagare samt handledare. En inbjudan till enkäten lades upp på de fyra tillfrågade Facebook-
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gruppernas sida samt delades på två av författarnas egna Facebook-profiler. Enkäten hölls 
öppen i tre dagar. 
  
3.3 Urval och distribution 
Det initiella inklusionskriterium som sattes var att respondenter skulle ha minst ett 
hemmaboende barn under 18 år för att möjliggöra jämförelse och analys mellan föräldrar med 
barn 0-6 år och föräldrar med barn över 6 år. Sociala plattformen Facebook användes för 
distribution av enkäten. Grupper riktade till föräldrar identifierades på denna plattform och 
gruppadministratörer tillfrågades om tillåtelse att distribuera enkäten i deras grupper. Totalt 
tillfrågades sex grupper på Facebook och fyra administratörer till grupper godkände 
distribution av enkäten i deras grupp, de resterande två gruppernas administratörer svarade 
inte. Informationsbrevet som distribuerades i Facebook-grupperna återfinns i bilaga 2. Urvalet 
som gjordes var ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval 
innefattar att underlaget för undersökningen kommer från personer eller grupper som finns 
nära till hands (Denscombe, 2010). Enkäten distribuerades även genom att enkäten skickades 
personligen till föräldrar i författarnas bekantskapskrets via Facebook med en önskan om att 
sprida enkäten vidare till deras bekanta med hemmaboende barn. Detta är ett typiskt exempel 
på ett snöbollsurval. Med ett snöbollsurval menas att studiedeltagare själva rekryterar flera 
deltagare i sin bekantskapskrets som passar för studiens ändamål (Bryman, 2011). 
 
3.4 Svarsbehandling 
211 enkätsvar erhölls. 22 svar föll bort på grund av att deltagaren inte hade hemmaboende 
barn eller inte uppgav ålder på barnen och 26 svar föll bort på grund av att respondenter inte 
besvarade alla enkätfrågor. Från de 163 kompletta svar som insamlats exkluderades svar från 
föräldrar som enbart hade barn över 6 år på grund av de endast var 14 individer och den 
tänkta jämförelsen och analysen mellan åldersgrupperna på barnen fick då uteslutas. 149 svar 
erhölls för vidare databearbetning. De 62 svar som föll bort var så kallade interna bortfall och 
exkluderades för att garantera statistisk säkerhet (Bryman, 2011). 
 
Genom Google Forms på internet sparades svaren automatiskt i ett kalkylark på Google Drive 
version 2.34.5075.1619. Svaren överfördes sedan och sammanställdes i Microsoft Excel 
2016, version 1702 för kodning. De frågor som ämnade mäta deltagarnas kunskap om 
livsmedelstillsatser poängsattes med 1 för korrekt svar och 0 för inkorrekt svar eller 
svarsalternativet vet ej. Dessa poäng summerades och varje deltagare fick en poäng utav max 
20 poäng. Nivåerna för kunskapspoängen definierades som bristande kunskap ifall 
respondenterna hade mindre än 60 % rätt, god kunskap för 60-79 % rätt samt mycket god 
kunskap för 80 % rätt eller mer. Med kunskap avsågs faktabaserad kunskap utifrån 
Livsmedelsverkets utgivna information och korrekta svar tydde på bra kunskap i relation till 
denna information. 
 
Öppna svar från kommentarer till frågorna 11.1-19 i enkäten koncentrerades till korta textsvar 
som sedan blev begrepp där hela kommentarens innebörd återspeglades i det enstaka 
begreppet inspirerat utav metod för kodning av öppna svar använt av Graneheim & Lundman 
(2004). Samtliga tre författare läste kommentarer, och uppkomna koncentrerade kommentarer 
diskuterades. För denna studie framkom exempelvis en kommentar till fråga 17 “Vill man 
absolut ha färgämne i en produkt ska det vara naturliga färgämnen från frukt, bär eller 
grönsaker”. Dessa kommentarer kondenserades ned till en mening, vill ha naturliga livsmedel, 
vilket i sin tur koncentrerades till begreppet naturligt. För att tydligt presentera och kunna 
kontrollera vilka öppna svar som gav upphov till koncentrerade kommentarer och begrepp 
konstruerades bilaga 4 utifrån motivering av Backman (2016). Dessa koncentrerade 
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kommentarer eller begrepp kodades därefter med siffror för att möjliggöra frekvensberäkning 
genom statistisk bearbetning, så kallad “post-coding” (Bryman, 2011). 
 
3.5 Statistisk bearbetning 
Efter att samtliga frågor kodats, importerades kalkylbladet in i statistikprogrammet IBM SPSS 
version 21.0 (IBM Corporation, 2012). Genom verktyg i programmet konstruerades tabeller 
och figurer för att redovisa insamlade data med beskrivande statistik. Två icke-parametriska 
statistiska test genomfördes i IBM SPSS (IBM Corporation, 2012).  
 
För att utreda om högre självskattad kunskapsnivå gav högre kunskapspoäng gjordes ett 
Kruskal-Wallis test, ett hypotestest som mäter ifall insamlad data härstammar från samma 
grupp individer eller olika grupper av individer (Kruskal & Wallis, 1952). För denna studie 
utreddes ifall låga kunskapspoäng var centrerade till personer med självskattad dålig kunskap 
respektive höga kunskapspoäng till personer med bra självskattad kunskap. Enligt metoden 
beskriven av Kruskal & Wallis (1952) skapades en nollhypotes om att det inte fanns en 
centrering och en alternativhypotes som sa att det fanns en centrering. Testets nollhypotes 
sattes därför till att det inte fanns en centrering av poäng mot kunskapsnivå, och 
alternativhypotes att denna centrering fanns, signifikansnivå sattes till 5 %, där p < 0,05 
innebär ett signifikant resultat. För att utreda om det fanns ett samband mellan högre 
självskattad kunskapsnivå och bättre inställning till livsmedelstillsatser generellt gjordes ett 
Chi-två test. Chi-två test används för att mäta om det finns ett samband mellan två variabler i 
insamlad data genom att först beräkna hur det förväntade värdet för de olika cellerna skulle se 
ut ifall endast slumpen avgjorde svaren och sedan summera skillnaderna mot de faktiska 
värden som uppmättes (Bryman, 2011). Nollhypotes sattes till att inställningen inte 
påverkades av självskattad kunskap och alternativhypotes till att inställningen till 
livsmedelstillsatser påverkades av självskattad kunskap, signifikansnivå sattes till 5 % där p < 
0,05 innebär ett signifikant resultat. 
 
3.6 Reliabilitet och validitet 
En studies reliabilitet för kvantitativ metod berör huruvida en undersökning kan replikeras om 
den genomförs på nytt och om resultaten skulle bli detsamma om studien replikeras (Bryman, 
2011). Validitet utgörs av mätningsvaliditet som behandlar om begrepp som används speglar 
det som begreppet anses beteckna. Intern validitet berör om slutsatser faktiskt har ett kausalt 
förhållande. Extern validitet innefattar huruvida resultat från en undersökning är 
generaliserbara utanför den specifika undersökningskontexten och ekologisk validitet 
huruvida resultaten går att tillämpa i människors vardag och i deras naturliga sociala miljöer 
(Bryman, 2011). 
 
3.7 Etiska överväganden 
I enlighet med CODEX (2002) försäkrades deltagarna om att de fyra forskningsetiska 
grundprinciperna följdes: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. I introduktionstexten till enkäten redogjordes för studiens övergripande syfte 
tydliggjordes det för potentiella deltagare att deltagandet var helt frivilligt och att de under 
besvarandet av enkäten kunde välja att avbryta när som helst utan att ange anledning och 
informationskravet samt samtyckeskravet uppfylldes. De försäkrades även om att deras svar 
var anonyma och att de endast behandlades av uppsatsförfattarna samt att insamlad data 
enbart skulle användas i denna uppsats varpå konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
uppfylldes. 
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4. Resultat 
 
4.1 Bakgrundsfrågor 
Bland de 149 respondenterna var 98 % (n=146) kvinnor och 2 % (n=3) män i åldrarna 18-44 
med utbildningsnivåerna grundskoleutbildning, gymnasial utbildning, högskola respektive 
aktivt studerande vid universitet eller avslutad universitetsexamen. Merparten av 
respondenterna var i åldrarna 25-34 år och drygt hälften studerade aktivt vid universitet eller 
hade en avslutad universitetsexamen. Detaljerad bakgrundsinformation kan utläsas i tabell 1.   
 

Tabell 1. Respondenternas (n=149) ålder, kön och utbildningsnivå, uttryckt som andel i procent samt antal 
respondenter. 

       Bakgrundsfrågor 

Ålder fördelat på kön 

18-24 år 25-34 år 35-44 år Totalt 

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna  

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 

Utbildnings-
nivå 

Grundskoleutbildning 0 1 % (1) 0 2 % (3) 0 1 % (2) 4 % (6) 

Gymnasial utbildning 1 % (1) 3 % (5) 0 17 % (26) 0 11 % (15) 32 % (47) 

Högskola 0 1 % (1) 0 5 % (8) 0 2 % (3) 8 % (12) 

Aktivt studerande vid 
universitet eller avslutad 
universitetsexamen 

0 1 % (1) 0 37 % (56) 1 % (2) 17 % (25) 56 % (84) 

 Total 1 % (1) 6 % (8) 0 61 % (93) 1 % (2) 31 % (45) 100 % (149) 

 
4.2 Del 1 av enkäten 
Figur 1 som redovisar respondenternas självskattade kunskaper visar att drygt två tredjedelar 
av respondenterna skattade sina egna kunskaper kring livsmedelstillsatser som varken dåliga 
eller bra eller ganska bra. Drygt en femtedel skattade sina kunskaper som ganska dåliga. 

 
Figur 1. Respondenternas (n=149) självskattade kunskap i fråga 5: Vad anser du om dina kunskaper gällande 
livsmedelstillsatser? uttryckt som andel i procent samt antal respondenter. 
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Utifrån tabell 2 kan ses att mer än hälften av respondenterna inte visste att “Alla 
livsmedelstillsatser med E-nummer är godkända av EU”, samt att nästan två tredjedelar av 
respondenterna inte ansåg att “Azofärgämnen är lika säkra som övriga färgämnen ur ett 
hälsoperspektiv”. På påståendet huruvida “Alla E-ämnen är syntetiskt framställda” uppgav 
mer än hälften av respondenterna att så är inte fallet.   
 
Tabell 2. Respondenternas (n=149) svar för kunskapspåstående 6, uttryckt som andel i procent samt antal 
respondenter. 

6. Läs påståendena nedan och kryssa för det 
alternativ som du tror är korrekt. 

Svarsfrekvens (n=149) 

Korrekt 
svar 

”Ja” 
 % (n) 

”Nej   
% (n) 

”Vet ej”  
% (n) 

”Antioxidationsmedel används för att hindra fett från att härskna” Ja 60 % (89) 21 % (32) 19 % (28) 

”Ättiksyra och koldioxid är två exempel på konserveringsmedel” Ja 46 % (68) 40 % (60) 14 % (21) 

”Azofärgämnen är lika säkra som övriga färgämnen ur ett hälsoperspektiv” Nej   5 % (7) 66 % (99) 29 % (43) 

”Alla livsmedelstillsatser med E-nummer är godkända av EU” Ja 44 % (65) 37 % (55) 19 % (29) 

”Nitritsalter används bl.a. för att förhindra tillväxt av Clostridium botulinum i livsmedel” Ja 52 % (77) 17 % (25) 31 % (47) 

”Mononatriumglutamat (MSG) kan orsaka hjärtklappning och yrsel” Nej 55 % (82) 13 % (19) 32 % (48) 

”Alla E-ämnen är syntetiskt framställda” Nej 31 % (46) 54 % (80) 15 % (23) 

”Pulver från torkad kochenillsköldlus är ett färgämne som får används i b. la. sylt” Ja 54 % (80) 15 % (22) 31 % (47) 

 
I tabell 3 kan ses att samtliga respondenter uppgav att det kunde finnas tillsatta färgämnen i 
godis och endast tre respondenter svarade nej eller vet inte på om det kunde finnas i saft. 
Däremot ansåg över en tredjedel av respondenterna att det kunde finnas tillsatta färgämnen i 
djupfrysta blåbär. I de livsmedel där färgämnen kunde finnas tillsatta angav över 80 % korrekt 
svar för alla de tre livsmedlen.  
 
Tabell 3. Respondenternas (n=149) svar för fråga 7: Tror du att det kan finnas tillsatta färgämnen i livsmedlen 
nedan? uttryckt som andel i procent samt antal respondenter. 

7. Tror du att det kan finnas 
tillsatta färgämnen i livsmedlen 
nedan? 

Svarsfrekvens (n=149) 

Korrekt 
svar 

Ja 
% (n) 

Nej 
% (n) 

Vet ej 
% (n) 

Djupfrysta blåbär Nej 36 % (54) 51 % (76) 13 % (19) 

Godis Ja 100 % (149) 0 0 

Skivad rökt skinka Nej 81 % (120) 14 % (21) 5 % (8) 

Saft Nej 98 % (146) 1 % (2) 1 % (1) 

Ostbågar Ja 90 % (135) 5 % (7) 5 % (7) 

Yoghurt Ja 83 % (123) 12 % (18) 5 % (8) 
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Tabell 4 visar att mer än en femtedel ansåg att det kunde finnas tillsatta antioxidationsmedel i 
färska tomater och över hälften att det kunde finnas i russin. De flesta respondenter, mer än 
tre fjärdedelar, svarade rätt på de livsmedel där antioxidationsmedel kunde finnas tillsatta, 
förutom för tuggummi där nästan hälften svarade rätt. Fler respondenter svarade vet inte på 
frågan rörande tillsatta antioxidationsmedel jämfört med samma fråga rörande tillsatta 
färgämnen. 
 
Tabell 4. Respondenternas (n=149) summerade svar för fråga 8: Tror du att det kan finnas tillsatta 
antioxidationsmedel i livsmedlen nedan? uttryckt som andel i procent samt antal respondenter. 

8. Tror du att det kan finnas 
tillsatta antioxidationsmedel i 
livsmedlen nedan? 

Svarsfrekvens (n=149) 

Korrekt 
svar 

Ja 
% (n) 

Nej 
% (n) 

Vet ej 
% (n) 

Äppelmos Ja 84 % (125) 5 % (8)  11 % (16) 

Färska tomater Nej 22 % (33) 66 % (98) 12 % (18) 

Chorizo Ja   80 % (119) 6 % (9) 14 % (21) 

Russin Nej 51 % (76) 32 % (47) 17 % (26) 

Sour Cream & Onion chips Ja 75 % (112) 12 % (18) 13 % (19) 

Tuggummi Ja 50 % (74) 26 % (39) 24 % (36) 

 
 
Flest respondenter hade ett resultat på 11 poäng, och i intervallet 10-14 poäng finns knappt en 
tredjedel av totala antalet som besvarade enkäten, vilket kan utläsas i figur 2. Ingen 
respondent hade ett resultat på ≥17 poäng. 
 

 
Figur 2. Frekvens av respondenternas (n=149) antal rätta svar uttryckt i procent samt antal respondenter som 
fick respektive antal rätt (av max 20). 
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Som framgår av figur 3 är resultatet för kunskapsnivå att två tredjedelar hade bristande 
kunskap, och endast en respondent erhöll kunskapspoäng som motsvarade nivån av mycket 
god kunskap. 

	  
Figur 3. Respondenters (n=149) kunskapspoäng fördelade på de olika nivåerna av kunskap, uttryckt som andel i 
procent samt antal respondenter. 
 
Tabell 5 visar jämförelsen mellan kunskapspoäng och respondenternas självskattade kunskap, 
där både medelvärdet och medianen av kunskapspoängen varierade marginellt mellan 
kunskapsnivåerna. Exempelvis är medianen samma för grupperna som självskattade sina 
kunskaper som mycket dåliga och ganska bra.  
 
Tabell 5. Median, medelvärde samt lägsta respektive högsta värde för kunskapspoäng bland respondenterna 
(n=149), fördelat på grupp av självskattad kunskap. 
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Kunskapspoäng 

Median Medelvärde 
Lägsta/ 
Högsta 

5. Vad anser du om dina 
kunskaper gällande 
livsmedelstillsatser? 

Mycket dåliga (n=13) 12 10 1/16 

Ganska dåliga (n=32) 10 10 2/14 

Varken dåliga eller bra (n=51) 10 10 4/14 

Ganska bra (n=50) 12 11 4/15 

Mycket bra (n=3) 13 12 8/14 

Totalt för alla respondenter (n=149) 11 10,5 1/16 
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4.3 Del 2 av enkäten 
Den största andelen av respondenterna angav statliga myndigheter (t.ex. Livsmedelsverket) 
huvudsaklig källa till kunskaper om livsmedelstillsatser och knappt en tredjedel angav 
internet, vilket kan ses i tabell 6. Nästan var femte respondent angav att deras huvudsakliga 
källa var sociala medier. 
 
Tabell 6. Respondenternas svar på fråga 9: Ange din huvudsakliga källa till kunskap om livsmedelstillsatser 
uttryckt som andel i procent samt antal respondenter. 

9. Huvudsaklig källa till kunskap 
om livsmedelstillsatser % (n) 

Statliga myndigheter  41 % (62) 

Internet 28 % (42) 

Sociala medier 18 % (27) 

Populärvetenskaplig litteratur 6 % (9) 

Familj och vänner 3 % (4) 

Utbildning 3 % (4) 

Kokböcker 1 % (1) 

Totalt 100 % (149) 

 
Totalt svarade drygt nio av tio respondenter ja eller ibland på huruvida de brukar läsa 
innehållsförteckningen med avseende på livsmedelstillsatserna, vilket presenteras i figur 4.  

 
Figur 4. Respondenternas (n=149) svar till fråga 10: Brukar du läsa på innehållsförteckningen för att se vilka 
specifika livsmedelstillsatser produkten innehåller? uttryckt i procent samt antal respondenter. 
 
Tre av fyra respondenter (n=112) uppgav att de avstått från att köpa ett livsmedel den senaste 
månaden på grund av tillsatser medan 37 stycken uppgav att de inte avstått från ett 
livsmedelsköp. I tabell 7 kan utläsas att drygt hälften svarade att de avstått från ett 
livsmedelsköp på grund av mängden tillsatser och drygt en fjärdedel att de avstått med 
anledningen vet inte vad den/de aktuella tillsatsen/tillsatserna innebär. 
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Tabell 7. Respondenternas kommentarer (n=148) till varför de avstått ett livsmedelsköp på grund av tillsatserna, 
uttryckt som andel i procent samt antal kommentarer. De första tre kommentarerna var fasta svarsalternativ, 
medan resterande kondenserats från svarsalternativet ”Övrigt”. 

11.1 Anledning till att avstå ett livsmedelsköp  

Mängden tillsatser 52 % (79) 

Vet inte vad den/de aktuella tillsatsen/ tillsatserna innebär 25 % (38) 

Allergi till någon av tillsatserna 9 % (12) 

Specifik tillsats/tillsatser 4 % (6) 

Aversion p.g.a. annat än tillsatser 3 % (5) 

Ohälsosamt 2 % (3) 

Naturligt 2 % (2) 

Dåligt 1 % (1) 

Amning/graviditet 1 % (1) 

Vill ej ge till barnen 1 % (1) 

Totalt av 148 kommentarer 100 % (148) 

 
I figur 5 kan ses att merparten av respondenterna valde Yoghurt B, resultatet visade dock en 
relativt jämn fördelning mellan svarsalternativen.  

 
Figur 5. Respondenternas (n=149) svar till fråga 12: Studera innehållsförteckningarna på yoghurt A och B. 
Vilken yoghurt skulle du välja med avseende på tillsatserna? uttryckt i procent samt antal respondenter. 
 
Drygt en tredjedel av respondenterna angav ingen kommentar för sitt val av yoghurt. En 
tredjedel av respondenterna som valde ingen preferens kommenterade båda dåliga som 
anledning till valet. Knappt en tredjedel valde Yoghurt A för mängden tillsatser var lägre än 
Yoghurt B. En tredjedel av kommentarerna till Yoghurt B innefattade begreppet utskrivet 
bättre än E-nummer. Mer detaljerad information presenteras i tabell 8. För exempel på vilka 
kommentarer som ligger till grund för nedan redovisade begrepp återfinns information i 
bilaga 4. 
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Tabell 8. Respondenternas motiverande kommentarer (n=159) för det angivna valet av yoghurt, uttryckt som 
andel i procent samt antal. Respondenterna kunde ange flera anledningar i samma kommentar. 

12. Vilken yoghurt skulle du välja med 
avseende på tillsatserna? 

Yoghurtpreferens 

Ingen 
preferens Yoghurt A Yoghurt B 

% (n) % (n) % (n) 

Koncentrerad 
kommentar för 
yoghurtval 

  Ingen kommentar 40 % (16) 36 % (21) 35 % (21) 

Utskrivet bättre än E-nummer 2 % (1) 0 34 % (20) 

Mängden tillsatser 2 % (1) 32 % (19) 14 % (8) 

Båda dåliga 35 % (14) 3 % (2) 0 

Ej azofärger 0 15 % (9) 0 

Aversion pga. livsmedel och inte tillsatser 7 % (3) 9 % (5) 10 % (6) 

Odefinierad anledning 12 % (5)  2 % (1) 7 % (4) 

Vill ha naturligt 0 3 % (2) 0 

Ej citronsyra 2 % (1) 0 0 

Totalt för varje yoghurtpreferens (n=159) 100 % (41) 100 % (59) 100 % (59) 

 
4.4 Del 3 av enkäten 
Majoriteten av respondenterna angav en något negativ inställning, och mer än två tredjedelar 
av totala antalet respondenter hade en något negativ eller negativ inställning till 
livsmedelstillsatser generellt, vilket presenteras i figur 6. Ingen av respondenterna angav 
positiv som generell inställning till livsmedelstillsatser. 

 
Figur 6. Respondenternas svar till fråga 13: Vilken inställning har du till livsmedelstillsatser generellt? uttryckt 
som andel i procent samt antal respondenter. 
 
Färgämnen och sötningsmedel med E-nummer utgjorde de tillsatsgrupper till vilka flest 
respondenter hade en negativ inställning. Konserveringsmedel var den tillsatsgrupp som flest 
respondenter visade en något positiv inställning till. Respondenternas inställningar till de 
resterande tillsatsgrupper kan utläsas i figur 7. I tabell 9 kan utläsas de koncentrerade begrepp 
som framkom ur kommentarerna till respondenternas inställning till livsmedelstillsatser 
generellt och till de olika tillsatsgrupperna.  
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Figur 7. Fördelningen av respondenternas (n=149) inställningar till de olika tillsatsgrupperna. Varje tillsatsgrupp 
visar fördelningen för de 149 respondenterna med avseende på inställning till den specifika tillsatsgruppen. 
 
Kommentarer som lämnades på frågorna 13-19 presenteras som begrepp i tabell 9. Det 
vanligaste förekommande begreppet var föredrar naturliga produkter vilken motsvarade 
nästan en fjärdedel av samtliga kommentarer. 
 
Tabell 9. Motiverande, koncentrerade kommentarer (n=200) för fråga 13-19 rörande inställning till 
livsmedelstillsatser generellt och specifika tillsatsgrupper, uttryckt som andel i procent samt antal kommentarer 
för respektive begrepp.  

Motiverande koncentrerade begrepp eller kommentarer för 
inställning till livsmedelstillsatser 

% (n) 

Begrepp Föredrar naturliga produkter 24 % (47) 

Beror på vilket ämne eller specifik tillsats 21 % (41) 

Okunskap om tillsatsen 15 % (31) 

Onödigt med tillsatsen 13 % (27) 

Nödvändigt med tillsatsen 11 % (23) 

Dåligt med tillsatsen 5 % (11) 

Farligt med tillsatsen 4 % (8) 

Tillsatsen lurar konsumenten  2 % (4) 

Sjukdom mot en tillsats 2 % (3) 

Vill ej ge tillsatsen till barnen 1 % (2) 

Ej farligt med tillsatsen 1 % (2) 

Allergi mot en tillsats 1 % (1) 

Totalt 100 % (200) 
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Drygt en femtedel av kommentarerna utgjorde begreppet beror på vilket ämne eller specifik 
tillsats och okunskap om tillsatsen var det tredje mest förekommande begreppet. Exempel på 
kommentarer som återfinns i respektive begrepp redovisas i bilaga 4. Flera anledningar kunde 
ges i samma kommentar. 
 
4.5 Korrelation 
I de fall där respondenterna självskattat sina kunskaper som ganska dåliga, varken dåliga eller 
bra och ganska bra valde majoriteten av respondenterna inställningen något negativ till 
livsmedelstillsatser generellt. En något positiv inställning kunde endast ses bland 
respondenter som självskattat sina kunskaper som varken dåliga eller bra eller ganska bra. 
Detaljerad information kan ses i tabell 10. Chi-två testet gav p=0,841 vilket medför att 
resultatet inte visade någon signifikant skillnad. Därmed förkastades alternativhypotesen och 
nollhypotesen behölls. 
 
Tabell 10. Respondenternas (n=149) inställning till livsmedelstillsatser fördelat på grupperna av upplevd 
kunskap om livsmedelstillsatser, uttryckt som antal respondenter samt andel i procent av totala antalet 
respondenter. 

 

5. Vad anser du om dina kunskaper gällande 
livsmedelstillsatser? 

Mycket dåliga 
(n=13) 

Ganska dåliga 
(n=32) 

Varken dåliga 
eller bra  
(n=51) 

Ganska bra 
(n=50) 

Mycket bra 
(n=3) 

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 

13. Vilken inställning 
har du till 
livsmedelstillsatser 
generellt? 

Negativ 2 % (3) 4 % (6) 7 % (11) 11 % (17) 1 % (1) 

Något negativ 4 % (5) 11 % (17) 16 % (24) 13 % (20) 1 % (1) 

Varken negativ 
eller positiv 

4 % (5) 6 % (9) 9 % (13) 7 % (11) 1 % (1) 

Något positiv 0 0           2 % (3) 1 % (2) 0 

Positiv 0 0 0 0 0 

 
Kruskal-Wallis test gav p=0,057 vilket inte är ett statistisk signifikant resultat. Därmed 
förkastades alternativhypotesen och nollhypotesen behölls. 
 
 
5. Diskussion 
 
5.1 Resultatsammanfattning 
Ur resultaten från denna enkätstudie kan ses att majoriteten av respondenterna har en något 
negativ eller negativ inställning till livsmedelstillsatser, både generellt och till de specifika 
tillsatsgrupperna. Färgämnen och sötningsmedel utgör de två grupper till vilka respondenterna 
har mest negativ inställning. Medelvärde och median för kunskapspoäng från faktafrågorna i 
enkäten visade sig endast skilja sig mycket marginellt mellan de olika kategorierna av 
självskattad kunskap. Eftersom att stora skillnader i högsta och lägsta kunskapspoäng inom 
respektive kategori fanns tyder detta på en skev fördelning, och därför speglar medianen 
skillnaderna i grupperna på ett mer representativt sätt än medelvärdet (Ejlertsson, 2012). 
Resultaten visar på variation i kunskapsnivå mellan grupperna samt några identifierade 
kunskapsluckor bland respondenterna, vilket tyder på att småbarnsföräldrarna i denna studie 
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inte är en homogen grupp utan snarare en heterogen grupp gällande kunskap om 
livsmedelstillsatser. Samtidigt visar medianen, av för den i uppsatsen definierade 
kunskapspoängen för respondenterna som helhet, att de har bristande kunskap. En summering 
av alla kunskapspoäng påvisade att nästan två tredjedelar hade bristande kunskap, drygt en 
tredjedel hade god kunskap och en respondent hade mycket god kunskap. Majoriteten av 
respondenterna skattade sina egna kunskaper kring livsmedelstillsatser som varken dåliga 
eller bra eller ganska bra. Högre upplevd kunskap gav inte en högre kunskapspoäng hos 
respondenterna enligt resultatet från Kruskal-Wallis test, vilket möjligen kan tolkas som att 
respondenterna själva anser att de har mer kunskap än de faktiskt har. Utifrån det Chi-två test 
som utfördes kan inte heller ett statistiskt signifikant samband fastställas mellan högre 
självskattad kunskapsnivå och en bättre generell inställning till livsmedelstillsatser. 
Huvudsaklig källa för information kring livsmedelstillsatser uppgav de flesta respondenterna 
var statliga myndigheter (t.ex. Livsmedelsverket), men även sociala medier (t.ex Facebook) 
och internet utgjorde informationskälla för flertalet respondenter. 
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
5.2.1 Inställning 
Som kan utläsas i resultatet var inställningarna till livsmedelstillsatser övervägande negativa i 
denna studie. Resultatet visar även att det inte finns en enda respondent som är positiv till 
livsmedelstillsatser generellt. En del respondenter uttryckte sin oro genom kommentarer till 
frågorna om inställningar till tillsatser, som presenteras som begrepp, där de bland annat 
angav att det var onödigt med tillsatsen (13 %), dåligt med tillsatsen (5 %) och farligt med 
tillsatsen (4 %). Denna oro från konsumenter gällande livsmedelstillsatser har även påvisats 
av Kajanne & Pirttilä-Backman (1996) där majoriteten av studiedeltagarna ansåg att 
livsmedelstillsatser var skadliga och att kemikalier som tillsätts i maten som tillsatser är 
farligt. Också Tarnavölgyi (2003) noterade generellt negativa attityder till livsmedelstillsatser 
bland konsumenter, och åsikter om att livsmedelstillsatser i större utsträckning används för att 
kunna marknadsföra produkter snarare än att de är till nytta för konsumenterna. 
 
Sett till de enskilda tillsatsgrupperna är sötningsmedel och färgämnen de som respondenterna 
uppvisat mest negativ inställning till i denna studie. En tolkning skulle kunna vara att 
konsumenterna finner dessa tillsatsgrupper mindre motiverade och funktionella jämfört med 
exempelvis antioxidationsmedel och konserveringsmedel, till vilka respondenterna uppger att 
de är minst negativt inställda. Detta stöds också av Bearth, Cousin & Siegrist (2014) vilka 
omnämner färgämnen och sötningsmedel som onödiga tillsatser, och även Emerton & Choi 
(2008) menar att färgämnen kan uppfattas av vissa som en onödig tillsats i livsmedel på grund 
av sin estetiska funktion. Intressant är dock att respondenterna i denna studie uppvisade minst 
negativ inställning till konserveringsmedel, något som inte är lika vanligt förekommande 
utifrån litteratur där det indikeras att konsumenter betraktar konserveringsmedel som en av de 
mindre önskvärda tillsatsgrupperna (Tarnavölgyi, 2003; Emerton & Choi, 2008; Shim et al., 
2011). 
 
Ett annat fynd från studien är att respondenterna i stor utsträckning uppger i sina kommentarer 
att de föredrar naturliga produkter och att deras inställning till tillsatser beror på typen av 
tillsats. Av samtliga avlagda kommentarer omfattar knappt en fjärdedel önskemål om eller 
påvisar en preferens för naturligt. En möjlig tolkning av detta är att tillsatser uppfattas av 
konsumenter som något onaturligt, vilket kan vara en anledning till att majoriteten av 
respondenternas inställning till tillsatser är negativ eller något negativ. Fenomenet med en 
preferens för naturligt är återkommande i flertalet föregående studier som behandlats under 
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inledningen i denna uppsats (Brunsø et al., 2002; Dickson-Spillmann et al., 2011; Rozin et al., 
2012; Markovina et al., 2015; Hemmerling, Canavari & Spiller, 2016) där det också verkar 
finnas ett önskemål från konsumenter att livsmedel och produkter är naturliga med naturliga 
ingredienser. Exempelvis framhåller Rozin, Spranca, Krieger, Neuhaus, Surillo, Swerdlin & 
Wood (2004) en ökad efterfrågan för just naturligt i västerländsk kultur och att begreppet är 
vanligt förekommande på livsmedelsförpackningar idag, och utifrån resultaten från aktuell 
studie stöds detta med att det finns en efterfrågan från konsumenter av livsmedel som 
omfattas av just detta begrepp. 
 
Naturligt som begrepp är dock svårdefinierat, och flera utbredda meningar finns i vad som 
uppfattas som naturligt och vad det innebär, något som även Rozin et al. (2012) visar i sin 
studie. Flera olika förklaringar av samma begrepp innebär en stor variation i anledningar till 
att respondenterna angett att de föredrar naturliga produkter, och några skulle exempelvis 
kunna vara moraliskt bättre, säkrare, eller att de är hälsosammare (Rozin et al., 2004). 
Resultaten från enkäten återspeglas av fynden från de ovan nämnda vetenskapliga artiklarna. 
Eftersom att begreppet inte fanns definierat på något sätt i denna studie, men ändå var mycket 
frekvent återkommande bland respondenterna, är begreppet i kombination med mat och 
livsmedel bevisligen av stor betydelse för respondenterna. 
 
5.2.2 Kunskap 
Variationen i kunskap om livsmedelstillsatser mellan grupperna av självskattad kunskap kan 
utifrån resultatet ses som ett av fynden i studien. Trots att respondenter kunde gissat på ja 
eller nej i kunskapsfrågorna och fått fler korrekta svar än deras faktiska kunskap visar 
resultaten att nästan två tredjedelar av alla respondenter hade en bristande kunskapsnivå 
samtidigt som medianen för vissa grupper av självskattad kunskap visar att respondenterna i 
dessa grupper har god kunskapsnivå. Denna variation genomsyras i den självskattade 
kunskapen hos respondenterna då medianen för vilken kunskap respondenterna anser sig ha är 
samma för gruppen mycket dåliga som för gruppen ganska bra. Mellan mycket bra och 
mycket dåliga självskattade kunskaper skiljer sig medianerna åt med endast ett 
kunskapspoäng. Detta tyder på att både under- och överskattning av respondenternas egna 
kunskaper förekom i samtliga grupper av självskattad kunskap. Respondenterna som anser sig 
ha mycket dåliga kunskaper är även den grupp som uppvisar den största variationen och 
underskattningen av självskattad kunskap eftersom både den lägsta (1) och den högsta (16) 
kunskapspoängen kan noteras. 
 
I samband med att respondenterna hade bristande kunskap påvisades även några tydliga 
kunskapsluckor. Ett exempel på en sådan kunskapslucka är att majoriteten av respondenterna 
svarade fel på påståendet om att “Alla livsmedelstillsatser med E-nummer är godkända av 
EU” i fråga 6. Det tyder på att över hälften av respondenterna inte förstår innebörden av E-
nummer märkningen som syftar till att underlätta konsumenternas försäkran om att 
tillsatserna som finns i en produkt är godkända av EU (EUR-Lex, 2008). Ett annat exempel på 
en kunskapslucka kan ses i resultatet från fråga 7 där nästan alla respondenter angav att det 
kan finnas färgämnen i saft. Resultaten för inställningar till de olika tillsatsgrupperna visar 
även att färgämnen är en av de grupper som respondenterna i studien hade mest negativ 
inställning till. Eftersom att producenter får bibehålla förbud mot att tillsätta färgämnen till 
traditionell svensk saft får produkter som benämns som saft därmed inte innehålla färgämnen 
(EUR-Lex, 2008; Livsmedelsverket, 2010). Den aktuella studien utreder dock inte huruvida 
detta beror på att konsumenterna inte köper produkten, eller om de inte läser på 
innehållsförteckningen på just denna typ av produkt. 
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Ett exempel på variation i kunskap för alla respondenter avspeglas i resultaten från de öppna 
kommentarsfälten, vilka presenteras som exempel till begreppen tillsatsen lurar konsumenten 
och föredrar naturliga produkter. Det framkom exempelvis kommentarer som “Att dom 
“gömmer” sockret genom E nr och byter konstant! Svårt då man lever sockerfritt” och “Köper 
oftast inte livsmedel med färgämnen eftersom det är onaturligt”. Dessa påståenden kan dock 
inte anses vara korrekta ur kunskapssynpunkt. Den första kommentaren är tvetydig då det är 
oklart vad respondenten menar. Vanligt socker klassificeras inte som en tillsats, utan som en 
råvara, och har därmed inget E-nummer (Livsmedelsverket, 2008). Om respondenten menar 
att sötningsmedel används istället för socker är detta påstående fortfarande inte korrekt då alla 
godkända sötningsmedel måste deklareras med ett E nummer eller funktionsnamn 
(Livsmedelsverket, 2008). En tolkning av denna typ av kommentarer kan vara att E nummer 
upplevs som att “gömma” ingredienser när det i själva verket står för att tillsatsen är godkänd 
av EU (Livsmedelsverket, 2017a), och detta kan möjligen ses som ett tecken på att 
konsumenter upplever det som svårt att utläsa vad som faktiskt finns i produkten. Gällande 
den andra kommentaren så kategoriseras färgämnena som naturliga, naturidentiska, syntetiska 
och semisyntetiska beroende på hur de framställts, och alla färgämnen är således inte 
onaturliga (Livsmedelsverket, 2008). 
 
Respondenterna har en något högre preferens för yoghurt B, och en anledning till detta kan 
vara att respondenter kommenterade sitt val av yoghurt B med exempelvis “Skulle valt bort 
den med E-ämnen.”, som presenteras som exempel till begreppet utskrivet bättre än e-
nummer. Eftersom bägge fiktiva yoghurtsorterna innehöll tillsatser, men deklarerades på olika 
sätt, styrker detta att en del av konsumenterna inte förstår innebörden av benämningen med E-
nummer. Variationen på kunskap genomsyras även i denna fråga då kommentaren “Alternativ 
B innehåller fortfarande tillsatser men de är inte skrivna som E-nummer.” som presenteras 
som exempel under begreppet utskrivet bättre än e-nummer visar på kunskap. Ett annat 
intressant resultat från kommentarerna var att en av respondenterna svarade “Förmodligen 
samma innehåll men man har drillats att ogilla E-nummer.” under begreppet utskrivet bättre 
än e-nummer. Detta kan tolkas som att det enligt respondenten finns information till 
konsumenter som anger att de ska förhålla sig negativt till tillsatser, och att dessa substanser 
ska betraktas med skepticism, någon som även Saltmarsh (2015) konstaterar. Ett exempel på 
detta skulle kunna vara Mats-Eric Nilssons bok Den hemlige kocken, där författaren granskar 
tillsatser som finns i diverse livsmedel och produkter med en framhävande skepsis (Nilsson, 
2007). Enligt Emerton & Choi (2008) har livsmedelstillsatsernas roll missförståtts de senaste 
åren och på så sätt fått en dålig stämpel ur konsumentperspektiv vilket även är något som 
genomsyrar resultaten i denna studie, både med avseende på variationen i kunskap och den 
generellt negativa inställningen samt genom respondenternas kommentarer.   
 
5.2.3 Information till konsumenter 
Tillsatserna i ett livsmedel visar sig ha en stor inverkan på val av livsmedel bland 
respondenterna då mer än hälften uppgav att de läser på innehållsförteckningen och har någon 
gång under den senaste månaden avstått att köpa ett livsmedel på grund av tillsatserna. 
Hälften av respondenterna svarar att de avstått från ett livsmedelsköp på grund av mängden 
tillsatser och drygt en fjärdedel av respondenterna avstår på grund av vet inte vad den/de 
aktuella tillsatsen/tillsatserna innebär. Problematiken kring märkningen av tillsatser påvisar 
vikten av kommunikation till konsumenter gällande E-numrens funktion och indikerar även 
till att mer information om vad en tillsats är och vilken funktion den har behöver nå ut till 
konsumenterna. Tidigare studier har påpekat att det kan finnas fördelar i att konsumenter får 
information och vetskap kring livsmedelstillsatser, eftersom att detta kan påverka 
uppfattningar, inställningar och tankesätt samt minska negativa inställningar som grundas i 
bristande kunskap (Lee et al., 2014; Bearth, Cousin & Siegrist, 2016). Dock framhåller van 
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Kleef et al. (2006) att det förekommer en möjlig nackdel med en utökad informering till 
konsumenter och individer utan större kunskap inom mat och risker kring livsmedel, och att 
det är av stor vikt med reflektion kring vilken information som förmedlas. Med stora mängder 
information kan det uppfattas av konsumenter som svårt att skilja på vad som är relevant och 
icke-relevant information (Pentina & Tarafdar, 2014), något som skulle kunna resultera i 
ytterligare förvirring hos konsumenterna snarare än underlätta och innebära att de inte tar till 
sig av informationen vilket snarare riskerar en kontraproduktiv verkan. Att konsumenter 
behöver mer kunskap kring ämnet är de flesta aktörer således överens om, dock råder det 
varierade åsikter kring vilken information som ska göras tillgänglig för allmänheten och i 
vilken utsträckning. Då flertalet studier även pekat på att det finns skillnader i tolkning och 
uppfattning av risker kring mat mellan allmänheten och områdesexperter menar Hansen et al. 
(2003) att fokus bör ligga på att förstå dessa skillnader, samt att detta är kritiskt för att ge 
bättre förutsättningar att kunna öka allmänhetens kunskap kring området. 
 
Majoriteten av respondenterna i enkäten uppgav att de fått sin huvudsakliga information kring 
livsmedelstillsatser från statliga myndigheter som exempelvis Livsmedelsverket. Eftersom att 
Livsmedelsverket i sin roll som expert- och central kontrollmyndighet i Sverige 
(Livsmedelsverket, 2017b) innehar mycket information kring livsmedelstillsatser och som 
även är den officiella informationskanalen till de råd och rekommendationer kring kost som 
gäller, kan detta resultat ses som problematiskt då information kring ämnet inte verkar nå ut 
till konsumenterna. Det framgår inte ur de erhållna resultaten vilken eller vilka specifika 
anledningar som ligger till grund för dessa kunskapsluckor. Parallellt med detta uppgav en 
stor del av övriga respondenter i den aktuella studien att de i första hand erhåller information 
kring livsmedelstillsatser från internet eller via sociala medier, 28 % respektive 18 %, vilket 
tyder på att även andra källor till information används i stor utsträckning. Olika typer av 
media är mer attraktivt, tillgängligt samt lättare att förstå för konsumenter än renodlad 
vetenskaplig litteratur vilket innebär att media således har en stor inverkan i hur 
livsmedelssäkerhet uppfattas av konsumenter (van Kleef et al., 2006) och hur 
livsmedelstillsatser uppfattas av allmänheten (Kajanne & Pirttilä-Backman, 1996) vilket kan 
förklara att en stor andel av respondenterna angav andra källor till information än statliga 
myndigheter. Källor av denna karaktär har blivit allt större i dagens moderna samhälle, och 
främst olika typer av sociala nätverk är de som växer snabbast (Amichai-Hamburger & 
Vinitzky, 2010). 
 
En möjlig problematik med dessa typer av sociala mediakällor för information kan vara 
svårigheterna i att säkerställa dess relevans och säkerhet och för mediakällor som saknar 
vetenskapligt säkerställd evidens kan det innebära att icke-verifierad information får stor 
spridning och uppmärksamhet (Pentina & Tarafdar, 2014). Dock framhäver författarna även 
fördelar med sociala medier, som exempelvis lättillgänglighet och aktualitet, och i en studie 
av Lin, Spence & Lachlan (2016) som undersökte tilltro till olika aktörer på sociala medier 
visade resultaten att deltagarna lade mest tilltro till information som förmedlats av statliga 
myndigheter. Detta kan innebära att exempelvis Livsmedelsverket och andra aktörer inom 
området skulle kunna dra nytta av att utöka sitt användande av sociala medier eftersom att de 
kan bli goda och tillgängliga kommunikationsvägar för att nå allmänheten. 
 
5.2.4 Könsfördelning bland respondenter 
Att könsfördelningen för denna studie var så skev mot mödrar var ett förvånande resultat men 
skulle kunna förklaras utifrån befintlig forskning. I en amerikansk studie om föräldrar på 
sociala medier av Duggan, Lenhart, Lampe & Ellison (2015) påvisades det att mödrar 
använder Facebook i större utsträckning än fäder, 81 % respektive 66 %, och är mer benägna 
att interagera inom Facebook-nätverk. 76 % av mödrar i studien svarade att de interagerade 
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frekvent eller ibland på Facebook respektive 61 % av fäder. Detta ger en indikation på att ett 
differerande deltagande bland könen kan uppstå när Facebook är plattformen för en studie, 
men det kan inte förklara denna studies extremt skeva könsfördelning. Tidigare studier har 
även visat att fler kvinnor än män generellt tenderar till att delta i enkätundersökningar (Dunn, 
Jordan, Lacey, Shapley & Jinks, 2003; Korkeila, Suominen, Ahvenainen, Ojanlatva, Rautava, 
Helenius & Koskenvuo, 2011) något som möjligen skulle kunna bidra till att förklara det höga 
antalet kvinnor i studien. 
 
  
5.3 Metoddiskussion 
 
5.3.1 Enkät som metod 
Till de resultat som framkommit ur denna studie bör ett kritiskt förhållningssätt tillämpas då 
flertalet faktorer som rör metoden bör tas i beaktning. Till denna uppsats valdes en 
webbaserad enkät som metod över intervju. En webbenkät har många fördelar som lämpar sig 
bra för denna typ av studie där så många svar som möjligt avsågs att införskaffas. En 
webbenkät är kostnadseffektiv både i ren ekonomisk kostnad, materialkostnad och tid samt att 
det möjliggör en enkel och bred spridning (Denscombe, 2010; Bryman, 2011). Då tiden för 
arbetet var knapp och ekonomiska medel inte fanns motiverade det valet för enkät och ännu 
mer för en webbenkät. Med en enkät istället för intervju reduceras även misstag orsakad av 
den mänskliga faktorn så som att intervjuaren formulerar frågor annorlunda vid olika samtal 
och personliga faktorer som etnicitet, kön och social bakgrund riskerar inte att påverka 
resultatet (Bryman, 2011). Ytterligare en fördel med en webbenkät, och specifikt för Google 
Forms, är att den insamlade data automatiskt förs in i ett kalkylblad vilket ökar noggrannheten 
i data och reducerar tiden för bearbetning och processering jämfört med en fysisk enkät 
(Denscombe, 2010). Fokus lades på stängda frågor då det minskar bortfall samt underlättar 
kodning av svar (Bryman, 2011). Frågor som ämnade mäta deltagarnas uppfattningar 
konstruerades på en vertikal 5-gradig skala (Ejlertsson, 2005) med utrymme för att motivera 
inställningen med en kort kommentar. Data kunde sedan enkelt kodas direkt i kalkylbladet 
och exporteras till exempelvis IBM SPSS (IBM Corporation, 2012) för statistisk 
bearbetning.    
 
Enkät som metod är dock inte helt utan brister. Eftersom en distribuerad enkät är statisk, 
oföränderlig och strävar efter att total anonymitet ska bevaras finns ingen möjlighet att hjälpa 
respondenter med besvarande av enkäten. Detta kan leda till att de inte svarar på en fråga och 
i sin tur leder till alla svar från en respondent måste exkluderas eftersom de är inkompletta 
(Bryman, 2011). Enkätens oföränderlighet gör också att det inte finns en möjlighet att ställa 
följdfrågor och få fördjupade svar, något som också är en brist för kvantitativ metod i stort. 
En svaghet med surveyundersökningar generellt är att det inte finns någon garanti på att 
avlagda svar är helt sanningsenliga, något som en intervju kan ha en bättre möjlighet att 
påverka jämfört med en enkät genom följdfrågor och genom ställandet av bekräftande frågor 
ifall en intervjuperson ger motstridiga svar (Denscombe, 2010). Med enkät finns även en 
överhängande risk för bias från författarna i att svarsalternativ på frågor formuleras på ett sätt 
som leder till svar som författarna vill få och inte är svar som är helt i linje med 
respondenternas verkliga uppfattning (Denscombe, 2010). Eftersom att detta arbete utförts av 
studenter med bristande erfarenhet i vetenskapliga studier är detta något att beakta vid 
tolkningen av studiens resultat. 
 
5.3.2 Utformning av frågor i enkäten 
Problematik med utformning och formuleringar av vissa frågor och svarsalternativ 
identifierades i efterhand. I fråga 10 ”Brukar du läsa på innehållsförteckningen för att se vilka 
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specifika livsmedelstillsatser produkten innehåller?” med svarsalternativen ja, nej och ibland 
kan det möjligen tolkas att det är underförstått att respondenterna bör läsa på 
innehållsförteckningen. Mer korrekta svarsalternativ hade i detta fall varit alltid, aldrig och 
ibland. 
 
Då det framkom andra faktorer än enbart tillsatser som styr valet av yoghurt i fråga 12 
upptäcktes en möjlig förväxlingsfaktor med avseende på innehållsförteckningarna. Frågan 
utformades med avseende att undersöka respondenterna kunskaper och förhållningssätt till E-
nummer och varför den ena yoghurten valdes framför den andra trots att de både innehöll 
tillsatser. För att inte göra det för uppenbart att E-numret i yoghurt A skrevs ut med en siffra 
och i yoghurt B med namnet på tillsatsen gjordes valet att skilja produkterna åt i mängd och 
innehåll, dock inga särskilt markanta skillnader då yoghurt A innehöll 5,2 % socker och 
yoghurt B 5,0 % socker, och fruktinnehållet i yoghurtsorterna var 9,8 % respektive 10,8 %. 
Dessa visade sig dock vara en avgörande faktor för valet hos vissa respondenter, där de angav 
skillnaderna i socker- och fruktinnehåll som anledning till varför den ena eller den andra 
yoghurten föredrogs. Med anledning av detta bör resultatet från denna fråga betraktas aningen 
kritiskt då ovanstående faktorer kan ha påverkat svaren. 
 
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat svaret gällande fråga 7 och som bör hållas i åtanke 
är att produkter som liknar saft men benämns annorlunda, som exempelvis dryck, inte 
omfattas av samma förbud mot att tillsätta färgämnen och därmed kan innehålla dessa (EUR-
Lex, 2008; Livsmedelsverket, 2010). Ett exempel på detta är Fun Light, vilken benämns som 
dryck, där Orkla Foods Sverige AB uppger att det endast är naturliga färgämnen som används 
i Fun Light-produkterna och att dessa tillsammans med naturliga aromer ”behövs för att Fun 
Light ska kunna ge dig den goda smaken utan de onödiga kalorierna” (Orkla Foods Sverige 
AB, 2015). Skillnaden i definition och benämning kan medföra en förvirring hos konsumenter 
och därmed eventuellt innebära att konsumenter i denna studie tror att det kan finnas tillsatta 
färgämnen i saft. 
 
5.3.3 Urval, distribution och svarshantering 
Syftet med pilotstudien var att deltagarna fick besvara enkäten och komma med feedback till 
studentgruppen (Bryman, 2011) via ett kommentarsfält i slutet av enkäten. Att genomföra en 
pilotstudie kan stärka studiens validitet eftersom att det ger en indikation på hur enkäten 
uppfattas av de respondenter som besvarar den samt en möjlighet att ge förslag på ändringar 
och påpeka eventuella brister ur ett deltagarperspektiv såsom besvarstid och lämpligheten i 
frågorna (Bryman, 2011). Studien har använt sig av ett bekvämlighetsurval och ett 
snöbollsurval för rekrytering av deltagare. Ett bekvämlighetsurval lämpar sig för mindre 
arbeten som denna uppsats där tiden och resurserna är begränsade (Denscombe, 2010). Då 
författarna i sin bekantskapskrets har småbarnsföräldrar lämpade det sig att tillfråga dessa om 
hjälp med rekrytering av ytterligare småbarnsföräldrar för deltagande. Eftersom enkäten lades 
upp på internet finns det en teoretisk möjlighet att vem som helst besvarar den (Bryman, 
2011). Denna risk reducerades genom att enkäten lades upp i Facebook-grupper inriktade till 
studiens målgrupp, men den spridning som också gjordes genom länkande till enkäten på 
författarnas personliga Facebook-profiler motarbetade denna riskreducering. Fråga 3 i enkäten 
“Har du hemmaboende barn under 18 år?” möjliggjorde dock att respondenter utan barn på ett 
enkelt sätt kunde exkluderas och påverkade således inte studiens resultat. 
 
I denna enkätfråga valdes 18 år som gräns där föräldrarna ifall de hade minst ett 
hemmaboende barn i hushållet som var under 18 år fick fylla i ja eller nej. Åldersgränsen 
valdes då det ursprungligen var av intresse att kunna urskilja och jämföra gruppen 
småbarnsföräldrar med föräldrar som hade äldre barn över 6 år och ifall det förekom 
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skillnader mellan grupperna. Eftersom att urvalet resulterade i en skev fördelning med 
avseende på antalet föräldrar i respektive grupp, och därmed inte var statistiskt jämförbara 
med varandra, hade det i efterhand varit ett alternativ att åldersgränsen skulle satts till 6 år, 
men det fanns ingen möjlighet att prediktera detta utfall innan svar av enkäten kommit in. 
Genom att de som svarade ja på frågan om de hade hemmavarande barn under 18 år dessutom 
fick ange barnet eller barnens åldrar gavs ändå möjlighet att göra denna gruppindelning.  
 
Ytterligare en analysmöjlighet för studien hade varit att jämföra småbarnsföräldrar med barn i 
åldrarna 0-3 och 4-6, men även här var fördelningen skev. Urvalsmetod ledde också till en 
extremt skev könsfördelning om 146 kvinnor och 3 män, vilket omöjliggör en generalisering 
av studiens resultat mot populationen. Dock benämns respondenterna i denna studie som 
småbarnsföräldrar eftersom att den primära gruppen för studien var både mödrar och fäder. 
Eftersom att undersökningen är genomförd via ett onlineforum blir detta en ytterligare 
avsmalning i den undersökta målgruppen eftersom att resultaten enbart går att koppla till 
mödrar som är aktiva i onlineforum. Gruppen vilken resultaten baseras på utgör således ett 
relativt snävt urval och är därmed inte representativt för samtliga föräldrar som har barn i 
angiven åldersgrupp. Även utan det bortfall som uppstod från studien var gruppfördelningarna 
skeva både för kön och åldersgrupper på barnen. Andra urvalsmetoder, till exempel ett 
stratifierat urval där grupper matchas innan enkäten distribueras, hade kunnat försäkra att 
fördelningen mellan män och kvinnor och föräldrar med barn i åldrarna 0-3 och 4-6 var 
jämlik vilket möjligen hade kunnat leda till en starkare analys. 
 
En risk för systematisk bias finns även i svaren som samlats in. Då enkäten tillämpade en 
bekvämlighetsmetod och var öppen för vem som helst att svara på, och inte på ett 
randomiserat sätt skickades ut till personer, finns därför en risk för “self-selection bias”. 
Begreppet innebär att enkäten i högre utsträckning riskerar insamla svar från personer med 
större intresse av enkätbesvarande, något som kan vara grundat i att respondenter från början 
har ett starkt intresse för ämnet eller att de har starka åsikter om ämnet på förhand (Wright, 
2005; Vaske, 2011). I litteraturöversikten av Vaske (2011) redogjordes för ett nederländskt 
exempel där en identisk enkät om inställning till naturliv distribuerades både via ett 
randomiserat e-mailutskick, som var representativt för landets befolkning med avseende på 
demografiska variabler, och genom en bekvämlighetsmetod på internet. Vid sammanställning 
av svaren påvisade internetenkäten differerande svar på alla 12 frågor jämfört med enkäten 
med randomiserat urval. De huvudsakliga skillnaderna som framgick var att respondenter av 
internetenkäten hade både högre utbildningsnivå och en mer ambivalent inställning till 
naturliv än den andra, populationsrepresentativa gruppen. Författarna av den Nederländska 
studien uppmanar därför till försiktighet vid generalisering mot populationen med resultat 
insamlat av internetenkäter med ett bekvämlighetsurval, vilket också bör tas hänsyn vid vid 
tolkning av denna studies resultat. 
 
5.3.4 Barns påverkan på föräldrar 
Enligt Jansson (1992) påverkas föräldrars matvanor och därmed indirekt livsmedelsval av 
barn. En svaghet för denna studie med avseende på resultatet är därmed att studien inte utrett 
om svaren från småbarnsföräldrarna beror på att de har småbarn eller om det är deras helt 
egna inställning. Med studiens insamlade resultat kan endast utläsas att föräldrarna har den 
inställning de har men inte huruvida deras småbarn påverkat inställningen förutom endast 
fåtalet respondenter som har motiverat ett svar i enkäten med en kommentar om att de inte vill 
ge ett livsmedel innehållandes en viss tillsats till sitt/sina barn kan det i denna studie inte dras 
några slutsatser vad svaren beror på. Med kvantitativ metod och specifikt för enkät hade en 
fråga explicit behövt ställas för att utreda om hemmaboende småbarn påverkar föräldrarnas 
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inställning till livsmedel innehållandes livsmedelstillsatser. Denna studie syftade dock inte till 
att utreda detta direkt. 
 
5.4 Studiens reliabilitet och validitet 
Studiens reliabilitet bedöms som övergripande god. Metoden är väl beskriven och en 
replikering av studien bör vara enkel. Huruvida liknande resultat skulle uppstå är mer osäkert 
dock. Denna studie har påvisat en övervägande negativ inställning till livsmedelstillsatser och 
att respondenter hade mestadels bristande kunskap om ämnet. Då denna studies resultat om 
inställningar var så starkt negativa kan hypotiseras att en replikerad studie också skulle påvisa 
övergripande negativa inställningar men möjligtvis inte i samma höga utsträckning som i 
denna studie. Kunskapsresultaten om självskattad kunskap hos deltagarna kan tänkas bli 
liknande, men en del om kunskapspoäng kommer vara starkt beroende på vilka frågor som 
ställs. Det bör också hållas i åtanke att eftersom studien är genomförd som en tvärsnittsstudie 
är resultaten således endast representativa för just detta undersökningstillfälle. 
 
Studiens validitet är tvetydig. Kunskap är ett centralt begrepp för studien, som i kontexten för 
undersökningen avser mäta det studien vill mäta men kan inte tolkas som kunskap i stort. 
Kunskapen här likställdes med respondenternas faktakännedom inom området tillsatser 
utifrån Livsmedelsverkets tillgängliga information genom av författarna utvalda frågor, inte 
faktakännedom om livsmedelstillsatser generellt. Då studien mätt individers uppfattning i 
vardagen uppnås en god ekologisk validitet enbart från studiens design och med Chi-två testet 
som utfördes har omvända kausala samband påvisats att högre upplevd kunskap inte förbättrar 
inställning till livsmedelstillsatser och intern validitet uppnås således också. 
 
5.5 Framtida studier 
Med tanke på att den aktuella studien är av kvantitativ karaktär var huvudfokus att undersöka 
vilka kunskaper och inställningar till livsmedelstillsatser som finns bland småbarnsföräldrar. 
Kommentarerna som framkommit i studien, såsom preferens för naturliga livsmedel, ger en 
indikation på vilka åsikter som finns kring livsmedelstillsatser men inte vad de grundar sig i. 
Därför hade det varit av värde att utföra en kvalitativ studie inom samma område eftersom det 
skulle kunna bidra till en fördjupad inblick och förståelse i varför småbarnsföräldrars 
inställning till livsmedelstillsatser är övervägande negativ. En intervju- eller 
fokusgruppsstudie hade dessutom kunnat undersöka om och i vilken grad en förälders 
småbarn har en påverkan på deras inställning till livsmedelstillsatser. Eftersom att den 
aktuella studien nästan uteslutande bestod av mödrar (n=146) krävs även ytterligare studier på 
området för att kunna identifiera fäders kunskaper och förhållningssätt till livsmedelstillsatser. 
 
5.6 Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 
I syftet i utbildningsplanen för Kostvetarprogrammet kan läsas att “Studenterna skall under 
utbildningen utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att aktivt kunna verka i 
[...] livsmedelsindustri och restaurang. Detta innebär att de skall erhålla förmågan att 
självständigt arbeta med uppgifter inom måltidsservice och där kunna identifiera, analysera 
och lösa kostadministrativa och företagsekonomiska problem.” (Uppsala universitet, 2015). 
En betydande del av livsmedelsindustrin och måltidsservice jobbar med och kring 
livsmedelstillsatser. Därför är kunskap om ämnet och om konsumenternas uppfattningar om 
tillsatser viktigt för blivande kostvetare. Dessa konsumenter ska både bemötas med förståelse 
och med segmentanpassad information. Kostvetare behöver även ha kännedom om kanaler 
genom vilka information förmedlas till konsumenter. Utifrån studien kan en avsaknad av 
konsumentinriktad information till gruppen småbarnsföräldrar kring livsmedelstillsatser 
identifieras. En person med kostvetarbakgrund lämpar sig bra för utformandet av sådan 
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information och således har denna studie en relevant koppling till kostvetarutbildningen och 
till eventuella arbetsprojekt inom ämnet efter avslutade studier.  
 
 
6. Slutsats 
 
Den aktuella studien påvisade en övergripande negativ eller något negativ inställning till 
livsmedelstillsatser bland småbarnsföräldrar, där preferenser för naturligt var ett 
återkommande tema bland kommentarerna i enkäten. Respondenterna visade varierande och 
övergripande bristande kunskaper inom ämnet trots att huvudsaklig källa till information 
kring livsmedelstillsatser uppgavs för största delen av deltagarna vara statliga myndigheter 
(exempelvis Livsmedelsverket). Detta samtidigt som majoriteten skattade sina egna 
kunskaper som varken bra eller dåliga eller ganska bra. Ingen signifikant korrelation kunde 
påvisas mellan bra självskattad kunskap och mer positiv inställning, eller mellan högre 
självskattad kunskap och högre kunskapspoäng. Variationen i kunskap som framkommer ur 
resultaten tolkas som att det finns kunskapsluckor, något som tyder på ett behov för 
myndigheter och övriga aktörer inom området att vidareutveckla och bredda information 
kring livsmedelstillsatser till småbarnsföräldrar. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Det man lärt sig att förstå fruktar man inte längre" 
- Marie Curie (1867-1934) 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Arbetsfördelning 
 
Arbetsfördelningen har distribuerats lika mellan de tre författarna till uppsatsen, 33/33/33, 
enligt nedan: 
 

• Planering av studien 
• Litteratursökning 
• Datainsamling 
• Analys  
• Skrivandet av uppsatsen 
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Bilaga 2. Informationsbrev till Facebook-grupperna 
 
Nedan text publicerades i de fyra Facebook-grupper där administratörerna godkänt 
distributionen av enkäten: 
 
”Hej! 
 
Vi är tre kostvetarstudenter som skriver C-uppsats och vill undersöka föräldrars 
förhållningssätt till livsmedelstillsatser. 
Vi behöver er hjälp att svara på denna enkät 
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSevnlBg1DRfIE5kzE…/viewform som tar drygt 5 
minuter att svara på. 
Vi har fått ok från admin att lägga ut detta i gruppen. 
Vi är mycket tacksamma om ni vill hjälpa oss i vårt arbete J  
 
Med vänliga hälsningar, 
Ludvig Strandberg, Sofie Ljungberg och Emma Höglund  
Studenter från Kostvetarprogrammet vid Uppsala Universitet.” 
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Bilaga 3. Enkäten 
 
Nedan presenteras frågorna i enkäten som respondenterna besvarade. Länk till webbaserade 
enkäten bifogas också. 
 
Länk till enkät: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevnlBg1DRfIE5kzEpopm2Z7nXQ700MDiC1Y
Kh_ViSd7daxwQ/viewform 
 
 
 

Enkät om förhållningssätt till 
livsmedelstillsatser hos föräldrar med 
hemmaboende barn 

Välkommen till vår enkät om livsmedelstillsatser! 

I vår kandidatuppsats ämnar vi att undersöka Ert förhållningssätt till livsmedelstillsatser. Förkunskaper om 
livsmedelstillsatser är inget krav! 

Deltagande är såklart helt frivilligt och ni har rätt att avbryta när som helst. 
Era svar är anonyma och kommer endast behandlas av oss tre studenter för detta arbetes syfte. Vid arbetets 
avslutande kommer alla svar att raderas. 

Vi ber Er läsa instruktionerna och frågorna noggrant för att vi ska få så bra data som möjligt. 

Tack så mycket på förhand för era svar! 

Med vänliga hälsningar, 

Ludvig Strandberg, Sofie Ljungberg och Emma Höglund  
Studenter från Kostvetarprogrammet vid Uppsala Universitet 
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 Bakgrundsfrågor 
  
#1. Kön 

• Kvinna 
• Man 
• Annat 

  
#2. Ålder 

• Under 18 
• 18-24 
• 25-34 
• 35-44 
• 45-55 
• 55+ 

  
#3. Har du hemmaboende barn under 18 år? 

• Ja 
• Nej - Gå vidare till fråga #4 

  
#3.1 Om du svarade ja på #3: i vilken/vilka ålder/åldrar är barnen som bor hemma? 
Kommentarsruta 
  
#4. Utbildningsnivå - vad är din högsta utbildningsnivå? 

• Grundskoleutbildning 
• Gymnasial utbildning 
• Aktivt studerande vid universitet eller universitetsexamen 
• Annat: _____ 

  
  
  

 Del 1: Kunskapsfrågor  
Som tidigare nämnt ställer vi inget krav på förkunskap! 
  
#5. Vad anser du om dina kunskaper gällande livsmedelstillsatser? 
Mycket dåliga - Ganska dåliga - Varken dåliga eller bra - Ganska bra - Mycket bra 
  
#6. Lås påståendena nedan och kryssa för det alternativ som du tror är korrekt. 
(Svarsalternativ Ja, Nej, Vet ej) 

• Antioxidationsmedel används för att hindra fett från att härskna 
• Ättiksyra och koldioxid är två exempel på konserveringsmedel 
• Azofärgämnen är lika säkra som övriga färgämnen ur ett hälsoperspektiv 
• Alla livsmedelstillsatser med E-nummer är godkända av EU 
• Nitritsalter används bl.a. för att förhindra tillväxt av clostridium botulinum i livsmedel 
• Mononatriumglutamat (MSG) kan orsaka hjärtklappning och yrsel 
• Alla E-ämnen är syntetiskt framställda 
• Pulver från torkad kochenillsköldlus är ett färgämne som får används i b. la. Sylt 
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#7. Tror du att det kan finnas tillsatta färgämnen i livsmedlen nedan? (Svarsalternativ 
Ja, Nej, Vet ej) 

• Djupfrysta blåbär 
• Godis 
• Skivad rökt skinka 
• Saft 
• Ostbågar 
• Yoghurt 

  
#8. Tror du att det kan finnas tillsatta antioxidationsmedel i livsmedlen nedan? 
(Svarsalternativ Ja, Nej, Vet ej) 

• Äppelmos 
• Färska tomater 
• Chorzio  
• Russin  
• Sour Cream & Onion chips 
• Tuggummi 

  
  
  

Del 2: Generell inställning till livsmedelstillsatser  
Här frågar vi om vad du anser om livsmedelstillsatser i stort.  
  
#9. Ange din huvudsakliga källa till kunskaper om livsmedelstillsatser 

• Statliga myndigheter (t. ex. Livsmedelsverket) 
• Sociala medier (t. ex. Facebook, Instagram etc.) 
• Internet (t. ex. Bloggar, hemsidor etc.) 
• Populärvetenskaplig litteratur (t. ex. böcker) 
• Annat: _____ 

  
#10. Brukar du läsa på innehållsförteckningen för att se vilka specifika 
livsmedelstillsatser produkten innehåller?  

• Ja 
• Nej 
• Ibland 

  
#11. Har du någon gång under den senaste månaden avstått från att köpa ett livsmedel 
på grund av tillsatserna i innehållsförteckningen?  

• Ja 
• Nej - Gå vidare till fråga #12 

  
#11.1 Om du svarade Ja på #11: av vilken/vilka anledning/anledningar har du avstått 
från att köpa ett livsmedel på grund av tillsatserna i innehållsförteckningen? (Kunde 
ange flera alternativ) 

• Vet inte vad den/de aktuella tillsatsen/tillsatserna innebär 
• Mängden tillsatser 
• Allergi till någon av tillsatserna 
• Annat: _____ 
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 #12. Studera innehållsförteckningarna hos yoghurt A och B. Vilken yoghurt skulle du 
välja med avseende på tillsatserna? Svara nedan och motivera gärna ditt svar med en 
kommentar.  
  

 
  
Kommentar till #12 
Kommentarsruta 
  

• Yoghurt A 
• Yoghurt B 
• Ingen preferens 

  
  
  

 Del 3: Inställningar till tillsatser och tillsatsgrupper   
Vilken inställning har du till livsmedelstillsatser generellt och de specifika 
grupperna av livsmedelstillsatser? Lämna gärna en kommentar för att motivera 
din inställning.  
  
#13. Vilken inställning har du till livsmedelstillsatser generellt?  
Negativ - Något negativ - Varken negativ eller positiv - Något positiv - Positiv 
Kommentarsruta 
  
#14. Vilken inställning har du till antioxidationsmedel?  
Negativ - Något negativ - Varken negativ eller positiv - Något positiv - Positiv 
Kommentarsruta 
  
#15. Vilken inställning har du till emulgerinsmedel? 
Negativ - Något negativ - Varken negativ eller positiv - Något positiv - Positiv 
Kommentarsruta 
  
#16. Vilken inställning har du till sötningsmedel med E-nummer 
Negativ - Något negativ - Varken negativ eller positiv - Något positiv - Positiv 
Kommentarsruta 
  
 



	 49 

#17. Vilken inställning har du till färgämnen? 
Negativ - Något negativ - Varken negativ eller positiv - Något positiv - Positiv 
Kommentarsruta 
  
#18. Vilken inställning har du till konserveringsmedel? 
Negativ - Något negativ - Varken negativ eller positiv - Något positiv - Positiv 
Kommentarsruta 
  
#19. Vilken inställning har du till övriga tillsatser (t. Ex. klumpförebyggande medel, 
smakförstärkare och ytbehandlingsmedel)?  
Negativ - Något negativ - Varken negativ eller positiv - Något positiv - Positiv 
Kommentarsruta 
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Bilaga 4. Öppna svar som grund för koncentrerade kommentarer och begrepp 
  
Nedan presenteras kommentarer som resulterat i de begrepp som behandlas i studiens resultat 
och diskussion. 
 
I tabell 8: 
 

• Begrepp Utskrivet bättre än e-nummer från kommentarer “Förmodligen samma 
innehåll men man har drillats att ogilla E-nummer”, “Skulle valt bort den med e-
ämnen.” och “Alternativ B innehåller fortfarande tillsatser men de är inte skrivna som 
E-nummer.” 
 

• Begrepp Mängden tillsatser från kommentar “Jag skulle välja yoghurt A då den 
innehåller färre tillsatser.” 
 

• Begrepp Båda dåliga från kommentar “Skulle inte välja någon av dem, de innehåller 
bara en massa skräp som socker, majsstärkelse, surhetsreglerande medel, 
konserveringsmedel.” 
 

• Begrepp Ej azofärger från kommentar “A innehåller inte stabiliseringsmedel, aromer 
eller azo-färg.” 
 

• Begrepp Aversion pga. livsmedel och inte tillsatser från kommentar “Jag hade inte 
valt någon av dem... tagit naturell yoghurt och bär eller färsk frukt”  
 

• Begrepp Odefinierad anledning från kommentar “Låter bäst” 
 

• Begrepp Vill ha naturligt från kommentar “A känns mer äkta”  
 

• Begrepp Ej citronsyra från kommentar “Ingen eftersom båda innehåller citronsyra.” 
 
  
I tabell 9: 
  

• Begrepp Föredrar naturliga produkter från kommentarer “Köper oftast inte 
livsmedel med färgämnen eftersom det är onaturligt.” och “Bättre att använda riktigt 
socker.” 
 
Begrepp Beror på vilket ämne eller specifik tillsats från kommentar “Beror på vilka 
färgämnen” 

 
• Begrepp Okunskap om tillsatsen från kommentar “Osäker på exakta funktionen och 

om den kan undvikas” 
 

• Begrepp Onödigt med tillsatsen från kommentarer “Onödigt!” och “Känns onödigt att 
färga en jordgubbsyoghurt mer rosa än naturligt och göra så att människor förväntar 
sig att "naturligt" är så rosa” 

 
• Begrepp Nödvändigt med tillsatsen från kommentar “Behövs även det i fettrika 

livsmedel för att undvika oxidation.” 
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• Begrepp Dåligt med tillsatsen från kommentar “Tycker det bästa vore om vi inte hade 

tillsatsen”  
 

• Begrepp Farligt med tillsatsen från kommentar “Onödigt och potentiellt farligt” 
 

• Begrepp Tillsatsen lurar konsumenten från kommentar “Att dom “gömmer” sockret 
genom E nr och byter konstant! Svårt då man lever sockerfritt.” 

 
• Begrepp Sjukdom mot en tillsats från kommentar ”Väljer sötningsmedel framför 

socker för egen del pga. av sjukdom, men inte för barnet” 
 

• Begrepp Vill ej ge tillsatsen till barnen från kommentar “Vill inte ge mina barn 
aspartam” 

 
• Begrepp Ej farligt med tillsatsen från kommentar “Samma inställning som jag har till 

socker, medlet i sig är inte farligt, men mängden man använder bör begränsas. 
Använder det inte istället för socker.” 

 
• Begrepp Allergi mot en tillsats från kommentar “Svår luftburen allergi mot 

E120/karmin och måste alltid kolla innehållsförteckningen noga på sådant som kan 
innehålla det.” 

 
 
 
 
 


