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SAMMANFATTNING 
Introduktion  
Matförgiftning är ett globalt problem relaterat till både hälsa och samhällsekonomi. 
En av orsakerna är bristande livsmedelshygien i de privata hushållen. Studier 
internationellt har uppmärksammat brister i kunskap, attityder och beteenden 
gällande livsmedelshygien bland universitetsstudenter. Studenter utgör inte en 
uttalad riskgrupp beträffande matförgiftning men kan tillhöra eller ansvara för sköra 
grupper. Enligt författarnas vetskap har ingen liknande studie tidigare utförts på 
studenter vid universitet och högskolor i hela Sverige.  
Syfte 
Syftet var att undersöka kunskap, attityder och självrapporterat beteende beträffande 
livsmedelshygien hos universitet- och högskolestudenter i Sverige.  
Metod  
Kvantitativ studiedesign med webbaserad enkät valdes som datainsamlingsmetod. 
Enkäten distribuerades via sociala medier, mejl och via kontakter på högskolor och 
universitet.  
Resultat 
Bland de 606 respondenterna (79,9 % var 18-30 år och 78,2 % kvinnor) var 
medelvärdet för antal rätt på kunskapsfrågorna 7,61 av 12. Antalet rätt skiljde sig 
signifikant beroende på rapporterad främsta kunskapskälla och självskattad 
kunskap. Utbildning i livsmedelshygien på gymnasial eller eftergymnasial nivå 
korrelerade med bättre kunskap i ämnet och det framkom en god uppfattning om den 
egna kunskapsnivån. Vidare uppgavs fler ofördelaktiga beteenden av dem med färre 
antal rätt på kunskapsfrågorna. Det framkom även att respondenternas attityder inte 
alltid gick i linje med det rapporterade beteendet.  
Slutsats 
Utbildning i livsmedelshygien korrelerade med fler antal rätt på kunskapsfrågorna, 
vilket i sin tur indikerade ett säkrare självrapporterat beteende. Utbildning i 
livsmedelshygien skulle därför kunna främja mer fördelaktiga beteenden. Mer 
framtida forskning kring vad som påverkar beteenden efterlyses dock då kunskap 
och attityder inte verkar vara de enda avgörande faktorerna. 
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ABSTRACT 
Introduction 
Foodborne illness is a global issue related to both health and economy. One reason 
is poor food hygiene in private homes. International studies have noted shortcomings 
in knowledge, attitudes and behavior regarding food hygiene among university 
students. Students do not constitute a pronounced risk group but they may belong to 
or have responsibility for vulnerable groups. According to the authors’ knowledge, no 
similar study has previously been conducted with students at Swedish universities. 
Aim 
The aim was to examine knowledge, attitudes and self proclaimed behavior 
regarding food hygiene among university students in Sweden. 
Method  
A quantitative study design using a web-based questionnaire was chosen as data 
collecting method and was distributed through social media, email and various 
university contacts.  
Results 
Among the 606 respondents (79,9 %: 18-30 years, 78,2 %: women) the average 
number of correct answers on the knowledge questions was 7,61 out of 12. There 
was, however, a significant difference depending on reported primary source of 
knowledge and self-assessed knowledge. Education in food hygiene correlated with 
better knowledge. In addition a good self-estimation of level of knowledge emerged. 
More unfavorable behaviors were reported among those with less number of correct 
answers on the knowledge questions. Furthermore the attitudes of the respondents 
did not always reflect their reported behaviors. 
Conclusion 
Education in food hygiene correlated with more correct answers on the knowledge 
questions, which indicated a safer self-reported behavior. Education could therefore 
promote more beneficial behaviors, although more future research regarding what 
influence behavior is requested. 
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Definitioner av begrepp 
I denna studie har författarna utgått från följande definitioner vid användning av 
nedanstående begrepp.  
 
Attityd - en varaktig inställning till viss person el. företeelse som har byggts upp 
genom kunskap och erfarenheter och kommer till uttryck i en värdering av något 
(modifierad version av Nationalencyklopedin, 2017a).  
 
Beteende  - “iakttagbart sätt att uppföra sig hos person el. djur; i mots. till inre 
(själsliga) processer” (Nationalencyklopedin, 2017b).  
 
Kunskap - “fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller 
erfarenhet” (Nationalencyklopedin, 2017c).  
 
Livsmedelshygien  - förhållanden och åtgärder som är nödvändiga för att förvara 
livsmedel i korrekt temperatur, undvika korskontaminering, upprätthålla hygien samt 
användning av tillagningsmetoder nödvändiga för att livsmedel utan risk ska kunna 
konsumeras av människor (Andersson & Gunnar, 2016, modifierad version av 
Nationalencyklopedins och Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 
852/2004 definitioner).  
 
Matförgiftning - Grupp av mag–tarmsjukdomar orsakade av att man ätit mat 
innehållande bakterier, virus, parasiter och/eller giftiga bakteriella produkter (toxiner). 
Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor och/eller feber. 
(modifierad version av Livsmedelsverket, 2017f och Nationalencyklopedin, 2017d).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
6 



 

1. Introduktion 
I detta examensarbete utfördes en webbaserad enkätundersökning bland svenska 
studenter vid universitet och högskolor i syfte att undersöka kunskaper, attityder och 
självrapporterade beteenden beträffande livsmedelshygien. Målgruppen studenter 
utgör inte någon uttalad riskgrupp för matförgiftningar men kan tillhöra, alternativt 
ansvara för extra känsliga grupper, exempelvis gravida, barn och äldre. Det är därför 
intressant att undersöka om de kunskapsluckor, ofördelaktiga attityder och 
beteenden gällande livsmedelshygien som påvisats i internationella studier bland 
studenter även existerar hos studenter i Sverige.   
 

1.1. Matförgiftning globalt 

Bristande livsmedelshygien som ger upphov till matförgiftning är ett globalt problem 
som drabbar människor oavsett socioekonomisk status (Newman, Leon, Rebolleo & 
Scallan, 2015). År 2015 uppskattade WHO att nästan 600 miljoner människor i 
världen drabbas av matförgiftning varje år. Utav dessa är det 420 000 som avlider till 
följd av matförgiftningen. WHO understryker även att barn under 5 år tillhör en 
särskilt stor riskgrupp då de representerar nästan 30 procent av dödsfallen trots att 
de endast utgör 9 procent av den totala befolkningen globalt. Förutom barn utgör 
mycket gamla personer, individer med nedsatt immunförsvar och gravida extra 
känsliga grupper (Mahan, Escott-Stump & Raymond, 2012; WHO, 2015).  
 
Vidare leder förändrade matvanor, som exempelvis bidragit till en ökad konsumtion 
av råa livsmedel, till förändringar i livsmedelsrelaterade sjukdomar (Newell et al., 
2010). Detta beror på att färska livsmedel inte processas på ett sådant sätt som 
eliminerar eventuella patogener som bakterier, virus och parasiter. Samtliga länder 
står därför inför stora utmaningar att utveckla och implementera metoder för att 
förbättra den mikrobiella säkerheten kring råa livsmedel (Jung, Jang & Matthews, 
2014). Newell et al. (2010) belyser även problematiken kring att patogener anpassar 
sig i takt med att livsmedelsproduktionen förändras och att nya patogener ständigt 
upptäcks. Vidare kan framtida klimatförändringar påverka förekomsten av 
mikroorganismer och deras överlevnad, både under odling och förvaring av 
livsmedel, vilket ytterligare utgör en hälsorisk för människor (Jung et al., 2014).  
 

1.2. Matförgiftning nationellt 

Livsmedelsverket har genomfört tre olika studier (Lindqvist, Lindqvist, Andersson, de 
Jong & Norberg, 2001; Norling, 1994; Toljander & Karnehed, 2010) i form av 
enkätundersökningar för att kartlägga hur många som drabbas av matförgiftning 
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varje år i Sverige. Studien av Toljander och Karnehed, som baserades på en 
nationell enkätundersökning, visade att antalet matförgiftningar i Sverige uppgår till 
ungefär 500 000 varje år. Efter egen uträkning, baserat på uppgifter om 
befolkningsmängd år 2010, innebär detta att ungefär 5,3 procent av befolkningen 
drabbas av matförgiftning varje år (Statistiska centralbyrån [SCB], 2017). I de två 
tidigare undersökningarna, Norling (1994) respektive Lindqvist et al. (2001), framkom 
att antalet fall av matförgiftningar i landet var omkring 500 000 respektive 330 000. 
Efter egen uträkning, baserat på befolkningsmängd de år som studierna utfördes, 
innebär det att ungefär 5,7 respektive 3,7 procent av befolkningen drabbas varje år 
(SCB, 2017). Studien utförd av Norling baserades på samma nationella 
enkätundersökning som senare användes av Toljander och Karnehed medan 
studien redovisad av Lindqvist et al. endast baserades på respondenter i Uppsala 
kommun.  
 
Förekomsten av matförgiftningar har även undersökts i en del mindre studier. I en 
undersökning bland hem- och konsumentkunskapslärare genomförd av Lange, 
Göranzon och Marklinder (2014) framkom att 7 procent av deltagarna blivit 
matförgiftade under det senaste året. Även en studie utförd i Uppsala gällande 
kontroll av kylskåpstemperatur visade på liknande resultat, där framkom att 8 
procent av de medverkande hade blivit matförgiftade under det gångna året 
(Marklinder, Lindblad, Eriksson, Finnson & Lindqvist, 2004).  
 

1.3. Samhällskostnader 

Livsmedelsburna sjukdomar är inte bara ett allvarligt hälsoproblem utan även en 
ekonomisk börda för samhället (AgriFood Economics Centre, 2015). Newell et al. 
(2010) poängterar också att livsmedelsrelaterade sjukdomar troligen kommer 
fortsätta att utgöra ett betydande hälsoproblem världen över vilket medför en stor 
påverkan på både den sociala välfärden och samhällsekonomin. AgriFood 
Economics Centre (2015) har gjort en beräkning på de svenska 
samhällskostnaderna för de fem mest förekommande matförgiftningarna samt en del 
av de sjukdomar som följaktligen kan utvecklas. Kostnaden innefattar 
matförgiftningar orsakade av Campylobacterios, Salmonellos, Yersinoios, Shigellos 
och EHEC och uppskattas överstiga en miljard kronor varje år.  
 

1.4. Livsmedelshygien 

För att uppnå god livsmedelshygien krävs kontroll av skadliga bakterier som kan 
bidra till sjukdom (Food Standards Agency [FSA], u.å.). Bakterier i mat avdödas med 
hjälp av upphettning till minst 70 grader celsius (Svensk fågel, 2017; Visitas, 2014). 
Dock är temperaturens avdödningseffekt även beroende av tid, exempelvis 

 
8 



 

pastöriseras mjölk genom upphettning till 72 grader celsius i 15 sekunder 
(Livsmedelsverket, 2006). För att säkerställa avdödning av patogener krävs kontroll 
av innertemperaturen på livsmedlet med hjälp av en termometer (U.S. Food and 
Drug administration [FDA], 2017). Färg och konsistens på maten är däremot 
opålitliga faktorer för att avgöra om korrekt temperatur uppnåtts. Det är särskilt viktigt 
att man genomsteker fågel och köttfärs (FDA, 2017; FSA, u.å.; Livsmedelsverket, 
2017f). Vid uppvärmning i mikrovågsugn krävs också mätning av innertemperaturen 
med hjälp av termometer (FDA, 2017).  
 
Säker livsmedelshygien innebär även att man undviker matlagning när man är eller 
precis har varit magsjuk (Livsmedelsverket, 2017d). För att uppnå god 
livsmedelshygien krävs också korrekt rengöring av händer, redskap och ytor (FSA, 
u.å.). Handtvätt bör utföras med hjälp av varmt vatten och tvål och följas av ordentlig 
avsköljning samt torkning med hjälp av ren handduk eller pappershandduk. Detta 
ska utföras innan och efter matlagning samt efter hantering av rått kött och kyckling 
(Livsmedelsverket, 2017d). Redskap ska rengöras med varmt vatten och diskmedel 
mellan och efter användning till olika livsmedel (FDA, 2017). Rengöring av ytor bör 
ske med hjälp av papper (FDA, 2017; Livsmedelsverket, 2017d). Vid användning av 
disktrasa ska utbyte eller rengöring helst ske varje dag då en använd disktrasa har 
visat sig korrelera med högre bakteriehalt på diskbänken efter avtorkning, enligt tre 
pilotstudier baserade på totalt 52 hushåll (Marklinder, 2000).  
 
Kylförvaring är också essentiellt för god livsmedelshygien i syfte att förhindra tillväxt 
av skadliga bakterier (FSA, u.å.). Den rekommenderade kylskåpstemperaturen är 
+4-5 grader celsius (Livsmedelsverket, 2017c). Livsmedelsverket lyfter vidare att 
livsmedel kan användas efter “bäst före datum” vid korrekt kylförvaring, förutsatt att 
de fortfarande luktar och smakar bra. För att säkerställa korrekt temperatur bör 
termometer läsas av regelbundet (FSA, u.å; Livsmedelsverket, 2017a). Vidare är det 
viktigt att ställa in kylvaror i kylen så snabbt som möjligt. Efter tillagning av livsmedel 
rekommenderas att nedkylning till +8 grader celsius eller lägre sker inom fyra timmar 
(Livsmedelsverket, 2006). Frysning av livsmedel dödar endast en del av 
bakteriemängden vilket innebär att denna metod inte kan garantera absolut 
mikrobiell säkerhet (Livsmedelsverket, 2017b).  
 
Det är även viktigt att skölja av frukt och grönsaker under rinnande vatten innan 
konsumtion för att avlägsna bakterier (FDA, 2017; Livsmedelsverket, 2017f). 
Sköljning av sallad har visat sig reducera mängden bakterier med 90 till 99 procent 
(Söderqvist et al., 2017). Vidare är det nödvändigt att skilja rå och tillagad mat från 
varandra samt att använda olika skärbrädor för grönsaker och frukt respektive 
kyckling, kött och fågel (FDA, 2017). Så kallad korskontaminering, det vill säga när 
bakterier sprids mellan mat, ytor och redskap, inträffar oftast i samband med att rå 
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mat kommer i kontakt med tillagad mat, redskap eller ytor. Detta fenomen är även en 
av de vanligaste orsakerna till matförgiftning (FSA, u.å.).  

1.5. Strategier för säkrare livsmedelshygien  

WHO arbetar för införande och implementering av strategier för säkrare 
livsmedelshygien genom nära samarbete med länder på nationell nivå (WHO, 2015). 
Detta för att minska omfattningen av livsmedelsburna sjukdomar. WHO (2006) har 
även publicerat manualen “Five keys to safer food” som lyfter grundläggande 
principer för säker livsmedelshantering: “Keep clean”, “Separate raw and cooked”, 
“Cook thoroughly”, “Keep food at safe temperatures” och “Use safe water and raw 
materials”. Ett annat internationellt verktyg för främjande av säker livsmedelshygien 
är konceptet fyra stycken C (4C) som står för: “Cooking”, “Cleaning”, “Chilling” och 
(undvika) “Cross-contamination” (FSA, u.å.).  
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG 178/2002) innefattar krav och 
principer för Europeiska unionens nationers livsmedelslagstiftning. Förordningen 
syftar till att minimera eller helt undvika hälsorisker genom riskbedömning, 
riskkommunikation och riskhantering. Vidare finns Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG 852/2004) vilken ställer krav på god livsmedelshygien hos 
livsmedelsföretagen med HACCP-principerna som utgångspunkt (sju principer 
gällande identifiering av faror och styrpunkter samt kritiska värden för dessa. 
Övervakning av de kritiska värdena samt åtgärdsplaner vid avvikelser för att uppnå 
avsett resultat innefattas också. Vidare behandlar principerna hur denna övervakning 
och korrigering ska göras samt att lämplig dokumentation och journalföring ska 
utföras).  
 
Nationell lagstiftning gällande livsmedelshantering i Sverige riktar sig till 
livsmedelsföretag och innefattar säkerhetsåtgärder för riskeliminering inom alla 
stadier, från produktion och bearbetning till distribution av livsmedel (Livsmedelslag, 
SFS 2006:804). Lagstiftningen är dock inte avsedd att tillämpas på primärproduktion 
i privathushåll eller på privatpersoners hantering av livsmedel.  
 
Således finns olika strategier, förordningar och lagar med syfte att säkerställa en 
riskfri livsmedelshantering inom livsmedelsföretag. Huruvida en säker 
livsmedelshantering tillämpas av konsumenter är däremot okontrollerat. Det finns 
dock information i syfte att förhindra matförgiftningar i hemmet. I rapport nr 16/2009 
(Lindblad, Westöö, Lindqvist, Hjertqvist & Andersson, 2009) som granskats av 
Livsmedelsverket listas exempelvis livsmedel som utgör en ökad risk för 
matförgiftning. Livsmedelsverket upplyser även allmänheten om dessa risklivsmedel 
och hur de bör hanteras på sin hemsida (Livsmedelsverket, 2017e; 2017f; 2017g; 
2017h).  
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1.6. Livsmedelshygien i det privata hushållet 

En rapport från EFSA (2015), som sammanställt antalet fall av matförgiftningar i 32 
europeiska länder under 2015, tyder på att flest matförgiftningar inträffar i hemmet. 
Vidare visar en svensk studie att ungefär 20 procent av alla rapporterade 
matförgiftningar i landet inträffar i hemmet (Lindqvist, Andersson, de Jong & 
Norberg, 2000). De främsta orsakerna som lyfts fram av Lindqvist et al. är bristande 
hygien, otillräcklig kunskap och riskfylld hantering av livsmedel samt för varma 
kylskåpstemperaturer. En annan studie genomförd i Uppsala av Marklinder et al. 
(2004) visade att konsumenterna var medvetna om rekommendationen för korrekt 
kylskåpstemperatur men att de inte kunde uppge temperaturen i den egna kylen. 
Resultat från samma studie visade också uppmätta kylskåpstemperaturer på över 
+10 grader celsius. Även en fransk studie påvisade att endast 37 procent av 
respondenterna kontrollerade att de hade korrekt kylskåpstemperatur (Lagendijk, 
Asséré, Derens, & Carpentier, 2008). Studien lyfte vidare att många lämnade mat i 
rumstemperatur över natten innan de ställde in den i kylskåp. 
 
År 2003 lyfte Redmond och Griffith i en studie att antalet matförgiftningar ökat under 
de senaste åren. En viktig faktor till detta ansågs vara osäker mathantering i de 
privata hushållen. Langiano et al. (2011) visar också att konsumenters 
livsmedelshantering i hemmiljön är en betydande källa till spridning av patogener 
som bidrar till matförgiftning. Vidare lyfter Redmond och Griffith (2003) att många 
konsumenter uppvisar otillräcklig livsmedelshantering och hygien under observation, 
trots att de påvisat kunskap och själva rapporterat positiva attityder och avsikter att 
utföra säker livsmedelshantering.  
  
En högre grad av riskfyllda beteenden gällande livsmedelshygien har dessutom 
uppmärksammats bland personer under 30 år jämfört med äldre personer (Røssvoll 
et al., 2013). Vidare har det framkommit att kvinnor har ett säkrare beteende 
gällande livsmedelshygien än män (Lazou, Georgiadis, Pentieva, McKevitt & 
Iossifidou, 2012; Røssvoll et al., 2013). Kvinnor har även påvisats ha mer kunskap i 
livsmedelshygien jämfört med män (Røssvoll et al., 2013).  
 
Vidare uppmärksammar internationella studier stora brister i kunskap och beteenden 
beträffande livsmedelshygien bland studenter (Abbot, Byrd-Bredbenner, Schaffner, 
Bruhn & Blalock, 2009; Lazou et al., 2012; Ozilgen, 2011). I en studie bland grekiska 
studenter framkom att deltagarna rapporterade säkra beteenden gällande handtvätt 
och undvikande av korskontaminering men ytterst få angav att de använde 
termometer vid matlagning (Lazou et al., 2012). Phang och Bruhn (2011) lyfter att 
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användning av termometer anses oviktigt av konsumenter då förebilder i media inte 
använder detta vid matlagning.  
I en amerikansk undersökning bland studenter i åldrarna 18-26 år uppgav 
deltagarna, i genomsnitt, att de utförde färre än hälften av efterfrågade 
livsmedelssäkra beteenden (Abbot et al., 2009). Vidare fick gruppen ett medelvärde 
på 2/3 rätt på kunskapsfrågorna. Samtidigt hade de stor tilltro till den egna förmågan 
att hantera livsmedel på ett säkert sätt. Även en studie bland turkiska studenter 
visade på brister i kunskap, attityder och beteende gällande livsmedelshygien 
(Ozilgen, 2011).  
 
Resultat framtagna av Lazou et al. (2012) antyder vidare att lägre kunskapsnivå och 
sämre livsmedelshygien förekommer bland studenter vars främsta kunskapskälla 
uppgavs vara familj och vänner jämfört med dem som uppgav universitetsstudier 
som sin främsta källa. Ozilgen (2011) understryker även att de som studerar inom 
hälsa och mat fick signifikant bättre resultat än de som studerar inom andra 
ämnesområden. Även Lazou et al. (2012) lyfter att studenter från fakultet med 
hälsorelaterade program fick signifikant bättre resultat än de från fakultet med 
samhällsvetenskapliga program, både vad gäller kunskap och beteende. En 
observationsstudie visar dock att det inte förekom någon skillnad i hur man tvättar 
händerna mellan de som hade utbildning i livsmedelshygien och de som inte hade 
det (Phang & Bruhn, 2011).  
 
Andersson och Gunnar (2016) undersökte 123 studenter vid Uppsala universitet och 
dessa resultat visar också att respondenterna uppgav en del riskfyllda beteenden 
gällande livsmedelshygien. I studien framkom dock att 78 procent av respondenterna 
hade fler än hälften rätt på kunskapsfrågorna. Andersson och Gunnar menar att det 
goda resultatet på kunskapsfrågorna kan bero på att en betydande del av 
respondenterna hade eftergymnasial utbildning i ämnet, en teori som går i linje med 
resultat från tidigare nämnda internationella studier (Lazou et al., 2012; Ozilgen, 
2011).  
 

1.7. Källor till kunskap  

Det finns potentiellt många olika källor till kunskap om livsmedelshygien, exempelvis 
lyfter Lazou et al. (2012) universitetsstudier, läkare, massmedia och internet. Enligt 
det nuvarande skolsystemet är dock hem- och konsumentkunskapen i grundskolan 
den enda obligatoriska utbildningen inom livsmedelshygien för svenska medborgare 
(Skolverket, 2016). I kursplanen för ämnet ingår “hygien och rengöring vid hantering, 
tillagning och förvaring av livsmedel” (s.43). För att bli godkänd i ämnet i årskurs nio 
krävs att eleven “kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i 
huvudsak fungerande sätt” (s.46).  
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År 2014 undersöktes hur livsmedelshygien inkluderas i den svenska skolans hem- 
och konsumentkunskap i praktiken (Lange et al., 2014). Vidare undersökte studien 
kunskap, attityder och självrapporterade beteenden gällande livsmedelssäkerhet 
bland hemkunskapslärare. Majoriteten av respondenterna rapporterade att 
livsmedelshygien är en viktig del av hem- och konsumentkunskapen och rengöring 
ansågs vara en självklar del i undervisningen. Studien pekar dock på att 
undervisningen skiljer sig åt beroende på exempelvis hur länge läraren arbetat, 
formell lärarutbildning inom hem- och konsumentkunskap och dagliga rutiner i 
klassrummet. Utbildning i säker livsmedelshantering anpassas således till 
situationen i klassrummet vilket innebär att viktiga delar inom konceptet 4C, såsom 
kylförvaring, uppvärmning, förvaring av rester, bäst-före-datum, nedkylning och 
korskontaminering, riskerar att utebli.  
 
I en senare studie undersöktes kunskap och självrapporterat beteende bland elever 
som deltog i hem- och konsumentkunskap i årskurs nio på olika skolor runt om i 
Sverige (Lange, Göranzon & Marklinder, 2016). Resultatet pekar på att elevernas 
kunskap och självrapporterade beteenden är bristfälliga. Vidare framkom att pojkar 
rapporterade en signifikant högre frekvens av riskbeteenden gällande hantering av 
livsmedel, återupphettning och rengöring jämfört med flickor. Lange et al. 
understryker därmed att det finns en risk att eleverna lämnar skolan utan tillräckliga 
kunskaper i livsmedelshygien.  
 

1.8. Livsmedelshygien och dietistens ansvar 

WHO (2015) lyfter vikten av god kunskap inom livsmedelshygien och behovet av 
utbildning för såväl producenter, leverantörer, försäljare som allmänheten i syfte att 
minska förekomsten av matförgiftningar. Till dietistens uppgifter hör att informera och 
utbilda i nutritionsfrågor samt att utgöra en kunskapsresurs inom ämnet för hälso- 
och sjukvården och samhället (Dietisternas riksförbund, 2016). Dietisten vägleder 
också människor i att göra medvetna val av livsmedel och matlagningsmetoder vilket 
är väsentligt för att uppnå yrkets mål: att främja människors hälsa och livskvalité 
genom såväl preventiva som behandlande nutritionsåtgärder. Det är även av yttersta 
vikt för dietisten att kontinuerligt uppdatera sin kunskap, vilket framgår av den 
yrkesetiska kodexen. Beträffande livsmedelshygien blir detta särskilt viktigt då 
patogener anpassar sig i takt med att livsmedelsproduktionen förändras och nya 
patogener ständigt upptäcks (Newell et al., 2010).  
 
En utmaning i dietistens yrkesutövande är att förmedla kunskap om 
näringsrekommendationer och livsmedelshygien på ett förenligt sätt. En hel del av 
de risklivsmedel som lyfts fram ur mikrobiologisk synpunkt, som exempelvis råa 
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grönsaker och frukter, förespråkas ur näringssynpunkt (Livsmedelsverket, 2013). 
Vikten av att förmedla kunskap om korrekt livsmedelshantering till konsumenten är 
därav väsentlig. För dietisten blir detta främst tillämpbart i kontakt med patienter som 
löper ökad risk att drabbas av matförgiftningar och eventuella anhöriga som ansvarar 
för deras livsmedelshantering (Mahan et al., 2012; WHO, 2015).  
 

1.9. Problemformulering 

Matförgiftning är ett globalt problem som förekommer i alla socioekonomiska grupper 
(Newman et al., 2015) och utgör ett hot både mot folkhälsa och samhällsekonomi 
(Lange et al., 2016; Newell et al., 2010). Uttalade riskgrupper för matförgiftning är 
barn, mycket gamla personer, individer med nedsatt immunförsvar samt gravida 
(Mahan et al., 2012; WHO, 2015).  
 
Studenter utgör generellt inte någon uttalad riskgrupp men kan tillhöra eller komma 
att tillhöra en riskgrupp, till exempel gravida eller individer med nedsatt 
immunförsvar. De kan även tänkas ansvara för eller komma att ansvara för 
livsmedelshanteringen för extra känsliga grupper, som barn och äldre. Samtidigt 
visar internationella studier (Abbot et al., 2009; Lazou et al., 2012; Ozilgen, 2011) att 
det finns bristande kunskaper, ofördelaktiga attityder och beteenden bland studenter 
gällande livsmedelshygien. Detta väcker frågan huruvida svenska studenter uppvisar 
ett liknande mönster. Det har tidigare genomförts en studie om kunskaper, 
beteenden och inställning gällande livsmedelshygien bland 123 studenter vid 
Uppsala universitet (Andersson & Gunnar, 2016) men enligt författarnas vetskap 
finns ingen liknande studie utförd på målgruppen studenter vid universitet och 
högskolor i hela landet.  
 
Enligt det nuvarande skolsystemet är hem- och konsumentkunskapen i grundskolan 
den enda obligatoriska utbildningen inom livsmedelshygien för svenska medborgare. 
Lange et al. (2016) pekar dock på att elevernas kunskap och självrapporterade 
beteenden är otillräckliga efter genomgången hem- och konsumentkunskap i 
grundskolan. Den här studien om livsmedelshygien bland studenter kan utgöra ett 
underlag för att undersöka behovet av undervisning i livsmedelshygien i Sverige.  
 

2. Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka kunskap, attityder och självrapporterat 
beteende beträffande livsmedelshygien hos universitet- och högskolestudenter i 
Sverige.  
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2.1. Frågeställningar 

1. Hur många korrekta svar på kunskapsfrågorna hade respondenterna? 
2. Föreligger signifikant skillnad i antal rätt svar på kunskapsfrågorna mellan: 

- män och kvinnor 
- olika åldersintervall 
- angiven främsta kunskapskälla 
- självupplevd kunskap 

3. Hur ser förhållandet ut mellan självrapporterat beteende och antalet korrekta svar 
på kunskapsfrågorna?  
4. Hur ser respondenternas attityder ut gällande handtvätt och kylförvaring?  
 

3. Metod och material   

3.1. Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes mellan den 31 oktober och den 13:e december 
2017. Sökningar gjordes med hjälp av Uppsala universitetsbiblioteks databas och 
genom att söka upp specifika källor från examensarbetet Livsmedelshygien - 
enkätstudie bland studenter vid Uppsala universitet (Andersson & Gunnar, 2016) 
samt genom att följa upp nämnda referenser i dessa. Sökord som användes vid 
sökning via universitetsbiblioteket, enskilt eller i kombination, var: “food hygiene”, 
“foodborne illness”, “globally”, “practices” och “consumers”. Utöver dessa källor 
användes information från följande webbsidor: WHO, Livsmedelsverket, SCB, 
Sveriges riksdag, Skolverket, Agrifood Economics Centre, FSA och FDA.  
 
Litteratursökningen koncentrerades till ämnet livsmedelshygien i det privata 
hushållet. Dock hämtades även information om lagar och regler beträffande 
livsmedelshygien vilket berör livsmedelsindustrin. Definitionen av livsmedelshygien 
som användes i detta examensarbete är hämtad från Andersson och Gunnar (2016) 
som utarbetat en modifierad version av begreppet utifrån Nationalencyklopedins och 
Europaparlamentets och rådets definitioner av livsmedelshygien. Denna definition 
valdes då den är anpassad till konsumenters hemmiljö.  
 

3.2. Urval 

Då tidigare internationella studier visat på brister i kunskap, attityder och beteenden 
gällande livsmedelshygien bland studenter ter sig studenter i Sverige som en lämplig 
urvalsgrupp för en liknande studie på nationell nivå (Abbot et al., 2009; Lazou et al., 
2012; Ozilgen, 2011). Enligt David Berg på enheten för statistik om utbildning och 
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arbete på SCB (personlig kommunikation, 8 november 2017) var antalet registrerade 
studenter vid universitet och högskolor i Sverige, läsåret 2016/2017, 402 205 
personer. Kvinnor utgjorde 60 procent (n=243 296) av dessa medan 40 procent 
(n=158 909) utgjordes av män. Fördelningen av studenter mellan olika universitet 
och högskolor framgår i bilaga 2. 
 
Urvalet utgjordes av ett bekvämlighetsurval från populationen, det vill säga från 
samtliga studenter vid universitet och högskolor i Sverige. Ett bekvämlighetsurval 
innebär ett val av individer som under datainsamlingen finns tillgängliga för 
författarna (Bryman, 2013). Denna urvalsmetod är lämplig vid utförandet av en 
uppsats då det är en relativt enkel och tidsbesparande strategi (Kristensson, 2014). 
Resultatet från en studie baserad på bekvämlighetsurval kan även användas som 
underlag för vidare forskning (Bryman, 2013). Ett sätt att minska risken för skevhet 
vid bekvämlighetsurval är att rekrytera från flera enheter (Kristensson, 2014). I 
denna uppsats har därför studenter från olika universitet och högskolor i Sverige 
tillfrågats för att urvalet ska bli mer representativt för populationen.  
 
Inklusionskriterierna för att besvara enkäten var att studera vid ett universitet eller en 
högskola i Sverige och att samtycka till att delta i studien. Vidare behövde även 
respondenterna behärska det svenska språket då enkäten utformades på svenska.  
 

3.3. Metod för datainsamling  

3.3.1. Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna och uppnå syftet med denna studie valdes 
en kvantitativ studiedesign med användande av webbenkät som 
datainsamlingsmetod. En pilotstudie utfördes först i syfte att undersöka hur frågorna i 
enkäten uppfattas. Den besvarades av 27 personer som studerar eller har studerat 
pedagogik, psykologi, journalistik eller ekonomi. Enkäten skickades därefter ut den 
15:e november som öppen länk via Google formulär utav författarna och av 
medlemmar inom det Nationella nätverket inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi 
(Nätverk bestående av lärare från olika universitet i Sverige som undervisar i 
livsmedelsmikrobiologi, enligt nätverkets facebooksida, 
https://www.facebook.com/pg/Nationellt-nätverk-inom-utbildning-i-livsmedelsmikrobio
logi-184111872124131/about/?ref=page_internal, 2018, 13 januari). Länken 
mejlades ut för vidare distribution av de kontakter som fanns tillgängliga för det 
Nationella nätverket. Enkäten delades av författarna på sociala medier, främst 
Facebook, både som offentligt inlägg, som meddelande till studenter samt till flertalet 
grupper på Facebook vars medlemmar tillhör målgruppen. De som nåddes av 
enkäten uppmanades även att dela den vidare för att optimera spridningen. 
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Medverkande i pilotstudien ombads att inte svara på den slutliga versionen av 
enkäten. I syfte att minska risken för falskt positiva svar uppmanades 
respondenterna att inte söka upp de korrekta svaren på kunskapsfrågorna under 
utförandet. De ombads även att välja svarsalternativet "Vet ej" istället för att gissa 
om de var osäkra.  
 
I samråd med Nationellt nätverk inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi kom 
slutdatum för insamlingen av enkätsvar att ändras från den 22:a till 26:e november 
med förhoppning om att öka antalet respondenter.  
 

3.3.2. Enkätutformning 

Programmet Google Formulär (Google, 2017), ett internetbaserat formulärverktyg, 
användes för att utforma enkäten. Enkäten baserades på en modifiering av en redan 
utarbetad enkät av Nationellt nätverk inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi samt 
den enkät Andersson och Gunnar utformade till sitt examensarbete år 2016.  
 
Utifrån inkomna svar, synpunkter och förslag på ändringar som framkom i 
pilotstudien omarbetades enkäten ytterligare i syfte att undvika missförstånd och 
överlappande svarsalternativ. Fler svarsalternativ lades även till för att möjliggöra för 
samtliga respondenter att hitta ett alternativ som de kunde identifiera sig med. 
Frågan om ålder ändrades också från fritt svarsalternativ till valbara åldersspann för 
att minska risken för felrapportering och underlätta statistisk bearbetning. 
Åldersintervallen, 18-30, 31-44, 45-64 och 65-80, hämtades från Sandviks 
avhandling (2017).  
 
Den uppdaterade versionen av enkäten granskades därefter av sakkunniga 
medlemmar i Nationellt nätverk inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi samt Inger 
Persson, universitetslektor vid Statistiska institutionen. De förändringar som gjordes 
därefter var ytterligare tillägg av svarsalternativ samt bortval av andra. 
Attitydfrågornas svarsalternativ utformades i enlighet med likertskalan för att 
inkludera lika många positiva som negativa svar samt ett neutralt (Bryman, 2013). 
Vidare valdes en fråga om fakultet eller ämnesområde bort och istället lades en 
fråga angående kurs i livsmedelshygien till då den tydligare specificerade huruvida 
respondenterna erhållit kunskap i ämnet eller inte. Därutöver gjordes ytterligare 
ändringar i syfte att undvika missförstånd och exkluderande av något beteende eller 
attityd hos respondenterna.  
 
Enkäten (se bilaga 3) innehåller 28 frågor, varav 5 är kombinerade frågor, och inleds 
med ett följebrev som informerar om studiens syfte samt hur enkäten bör besvaras. 
Enkäten inleds med två säkerhetsfrågor angående samtycke och försäkran om att 
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respondenten ingår i målgruppen. Därefter följer 13 beteendefrågor varav 3 
kombinerar flera frågor, vilka består av 4, 12 respektive 3 frågor vardera. Enkäten 
innehåller 2 kunskapsfrågor varav en kombinerar 11 frågor. Det finns även 3 
attitydfrågor varav en består av 5 frågor. Återstående frågor behandlade eventuell 
matförgiftning, kunskapskällor till livsmedelshygien, ålder, kön och lärosäte.  
 
Frågorna utformades med fasta svarsalternativ för att öka chansen att uppnå hög 
svarsfrekvens (Eliasson, 2013). För att respondenterna inte skulle avbryta sin 
medverkan för att de saknade ett passande svarsalternativ valdes alternativ som 
exempelvis "Vet ej", "Annat" eller "Befinner mig aldrig i den situationen" i varje fråga. 
(Trost, 2012). Dock uteslöts möjligheten att kunna fylla i svar manuellt då antalet 
medverkande förväntades bli stort och bearbetningen då skulle försvåras (Eliasson, 
2013).  

 

3.4. Bortfall 

Några beräkningar av hur många som nås av en webbaserad enkät går inte att 
utföra och därav finns ingen möjlighet att kalkylera externt bortfall. Detsamma gäller 
internt bortfall då ofullständiga eller avbrutna enkäter inte registrerades.  
 

3.5. Databearbetning och analysmetoder 

Den data som samlats in genom utförd enkätstudie har bearbetats och analyserats i 
programmet IBM SPSS Statistics och Microsoft Office Excel. För att undersöka 
eventuell förekomst av signifikanta skillnader i antal korrekta svar på 
kunskapsfrågorna mellan män och kvinnor, olika åldersintervall, främsta 
kunskapskälla och självupplevd kunskap användes Chi-2-test, envägs-ANOVA och 
oberoende t-test med signifikansnivån 0,05.  
 
För att underlätta analysen gällande antal rätt på kunskapsfrågorna i förhållande till 
svaren på beteendefrågorna delades respondenterna in i två grupper: de som fick 
hälften eller färre korrekta svar (0-6) på de 12 kunskapsfrågorna och de som fick fler 
än hälften rätt (7-12) på de 12 kunskapsfrågorna. Beträffande skillnader i antal 
korrekta svar på kunskapsfrågorna mellan kön, ålder, främsta kunskapskälla och 
självupplevd kunskap jämfördes medelvärden för antal korrekta svar mellan de olika 
grupperna.  
 
De olika svarsalternativen till frågan om främsta kunskapskälla bearbetades först för 
sig och delades sedan in i fem större grupper för att göra resultatet mer 
lättöverskådligt. Svarsalternativen “Mamma/annan kvinnlig släkting”, “Pappa/annan 
manlig släkting” och “Partner/vän” sammanfördes till gruppen “Familj/vänner”. 
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Svarsalternativen “Kurs i livsmedels- hygien/säkerhet på gymnasienivå”, “Kurs i 
livsmedels- hygien/säkerhet via universitet/högskola” och “Kurs i livsmedels- 
hygien/säkerhet via arbetsplats/yrkeshögskola” slogs samman till gruppen “kurs i 
livsmedelshygien”. Svarsalternativen “Hem- och konsumentkunskap” och “Kan inte 
nämna någon källa till kunskap inom livsmedelshygien” fick stå kvar som två egna 
grupper och övriga alternativ sammanfördes till gruppen “Annat”.  
 
Vidare uteslöts respondenter som angett “Annat alternativ” (n=3) när skillnader i 
antal rätt på kunskapsfrågorna mellan män och kvinnor analyserades. 
Svarsalternativen “65-80 år” och “Annat” i frågan om ålder uteslöts även då inga 
respondenter angett dessa alternativ. Respondenterna som angav åldersintervallen 
“31-44 år” och “45-64 år” sammanfördes till en gemensam grupp (31-64 år) då 
antalet respondenter i dessa två grupper var så litet i förhållande till dem i gruppen 
“18-30 år”.  
 

3.6. Etiska överväganden  

Hänsyn till informationskravet vidtogs då de som tillfrågades att delta i studien 
informerades i följebrevet om studiens syfte och att det var frivilligt att delta. 
Samtyckeskravet uppfylldes då deltagarna själva fick avgöra huruvida de ville delta i 
studien eller inte. De informerades även om att de fick avbryta sin medverkan utan 
påföljder. Konfidentialitetskravet uppfylldes då enkätsvaren inkom anonymt. Slutligen 
togs hänsyn till nyttjandekravet då deltagarna informerades om vad data kommer 
användas till och vilka som kommer få tillgång till enkätsvaren (Vetenskapsrådet, 
2017).  
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4. Resultat 
Totalt erhölls 607 enkätsvar varav ett exkluderades på grund av att personen i fråga 
nekat samtycke till deltagande. De resterande 606 enkätsvaren utgjorde samtliga 
underlag för vidare analys. Fördelningen av respondenter mellan olika lärosäten i 
Sverige framgår av figur 1.  
 

Figur 1 . Fördelning av respondenternas lärosäten, n=606.  
 
Respondenterna utgjordes utav 78,2 procent (n=474) kvinnor, 21,3 procent (n=129) 
män och 0,5 procent (n=3) som identifierade sig med “Annat alternativ”. De 
medverkande var i åldrarna 18-64 år varav 79,9 procent (n=484) var i åldersspannet 
18-30 år, 14,7 procent (n=89) var 31-44 år och 5,4 procent (n=33) var 45-64 år. 
Vidare var det 35,6 procent (n=216) av respondenterna som angav att de har läst en 
kurs i livsmedelshygien på gymnasial eller eftergymnasial nivå.  
 
Av det totala antalet respondenter (n=606) uppgav 12 procent (n=73) att de varit 
matförgiftade under det senaste året och 7,9 procent (n=48) att de inte visste 
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huruvida de varit matförgiftade under det senaste året eller inte. Vidare var det 2,3 
procent (n=14) som uppgav att de någon gång under det senaste året blivit 
matförgiftade av mat de själva lagat och/eller hanterat och 6,3 procent (n=38) angav 
“Vet ej”.  
 
Det var 49,5 procent (n=300) av respondenterna som uppgav att de tillagar mat 
utifrån råa livsmedel som köttfärs/fisk/kyckling några gånger per vecka medan 11,9 
procent (n=72) angav “Aldrig”. Vidare svarade 49,8 procent (n=302) att de hanterar 
färska grönsaker/rotfrukter/purjolök/potatis dagligen medan 0,2 procent (n=1) angav 
“Aldrig” (se figur 2).  
 

Figur 2 . Fördelning av respondenternas rapporterade livsmedelshantering, n=606.  
 

4.1. Antal korrekta svar på kunskapsfrågorna 

Av de 606 respondenterna svarade 67,2 procent (n=407) korrekt på mer än hälften 
av de 12 kunskapsfrågorna i enkäten medan 32,8 procent (n=199) svarade rätt på 
hälften eller färre av de 12 kunskapsfrågorna. Medelvärdet för de 606 
respondenterna var 7,61 korrekta svar. Respondenternas svar på 11 av de 12 
kunskapsfrågorna framgår av figur 3. På fråga 12, om korrekt kylskåpstemperatur, 
angav 58,6 procent (n=355) av respondenterna rätt alternativ, det vill säga +4-5 
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grader celsius, medan 24,6 procent (n=149) uppgav +7-8 grader celsius. Vidare 
valde 2,3 procent (n=14) alternativet +1-2 grader celsius och 14,5 procent (n=88) 
svarade “Vet ej”. 
 

Figur 3. Fördelningen av respondenternas svar på 11 av de sammanlagt 12 kunskapsfrågorna, 
n=606. 
 

4.1.1. Skillnad mellan kön 

Efter exkludering av de som angav “Annat alternativ” återstod 603 enkätsvar som 
underlag för signifikansanalys mellan män och kvinnor gällande kunskap i 
livsmedelshygien. Kvinnorna (n=474) fick ett medelvärde på 7,66 rätt svar på de 12 
kunskapsfrågorna medan männen (n=129) hade ett medelvärde på 7,44 korrekta 
svar. Ingen signifikant skillnad (p >0,05) framkom dock mellan könen.  
 

4.1.2. Skillnad mellan åldrar 

Respondenterna i åldersspannet 18-30 år (n=484) hade ett medelvärde på 7,52 
korrekta svar på de 12 kunskapsfrågorna medan de som tillhörde åldersintervallet 
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31-64 år (n=122)  fick ett medelvärde på 7,97. Ingen signifikant skillnad (p >0,05) i 
kunskap framkom dock mellan de olika åldersspannen. 
 

4.2. Främsta kunskapskälla inom livsmedelshygien 

“Familj/vänner” utgjorde den främsta kunskapskällan bland respondenterna, 44,9 
procent (n=272) angav detta alternativ som sin främsta kunskapskälla till det de idag 
kan om livsmedelshygien. Fördelningen av samtliga respondenters främsta angivna 
kunskapskälla framgår av figur 4. Från den ursprungliga fördelningen mellan främsta 
kunskapskällor var “Mamma eller annan kvinnlig släkting” det mest frekvent valda 
svarsalternativet, 36,5 procent (n=221) av respondenterna valde detta alternativ. 
 

Figur 4. Fördelning av respondenterna beroende på angiven främsta kunskapskälla, n=606. 
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4.2.1. Skillnad i kunskap beroende på angiven kunskapskälla 

Bland de respondenter som angav “Kurs i livsmedelshygien” som sin främsta källa till 
kunskap i livsmedelshygien var medelvärdet 9,57 rätt svar. De som angav “Hem- 
och konsumentkunskap” som sin främsta källa fick 7,37 korrekta svar i medelvärde. 
Respondenterna som angav "Annat" och "Kan ej nämna någon källa" fick 
medelvärden på 7,21 respektive 7,17 korrekta svar medan de som angav 
“Familj/vänner” hade ett medelvärde på 6,98 korrekta svar. Signifikant skillnad i antal 
korrekta svar på kunskapsfrågorna beroende på kunskapskälla framkom (p <0,05) 
där de som angett “Kurs i livsmedelshygien" hade ett signifikant bättre resultat på 
kunskapsfrågorna än de som angett övriga alternativ (se figur 5).  
 

Figur 5. Fördelningen av antal rätt på kunskapsfrågorna beroende på angiven främsta kunskapskälla, 
n=606. 
 

4.3. Självrapporterat beteende  

Tabell 2 som redovisas i bilaga 4 visar resultaten på enkätens frågor gällande 
självrapporterade beteenden, de fetmarkerade svarsalternativen är de mest 
fördelaktiga. Vidare är svaren uppdelade beroende på antal rätt på 
kunskapsfrågorna.  
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4.3.1. Självrapporterat beteende i förhållande till kunskap 

Det var vanligare bland de som fick 7-12 rätt att byta till ren disktrasa en gång i 
veckan. Vidare uppgav en större andel av respondenterna med 0-6 rätt att de byter 
till ren disktrasa en gång per månad eller mer sällan.  
 
På frågan gällande hur respondenterna rengör sin skärbräda visar resultatet inte på 
någon större skillnad mellan grupperna. På frågan angående hur de hanterar 
skärbräda och kniv efter att de skurit rått kött och ska skära grönsaker framkom 
däremot att 8,5 procent (n=17) i gruppen med 0-6 rätt jämfört med 1,7 procent (n=7) 
i den andra gruppen, endast sköljer av skärbräda och kniv. I gruppen med 7-12 rätt 
uppgav 43,5 procent (n=177) att de har separata skärbrädor jämfört med 29,7 
procent (n=59) i gruppen med 0-6 rätt.  
 
Fler än dubbelt så många i gruppen med 7-12 rätt angav att de använder 
termometer vid tillagning av hamburgare och kyckling jämfört med gruppen som fick 
0-6 rätt. En större andel av dem med 0-6 rätt än de med 7-12 rätt skär i 
hamburgaren och kycklingen för att avgöra om den är färdiglagad.  
 
19 procent (n=77) av dem med 7-12 rätt jämfört med 7 procent (n=14) i gruppen med 
0-6 rätt kyler aktivt ned mat som ska ätas vid senare tillfälle innan de ställer in den i 
kylskåpet inom fyra timmar. En större andel av dem i gruppen med 7-12 rätt förvarar 
sin matlåda med kylklamp eller i kylväska alternativt ställer in den i kylskåp jämfört 
med dem i gruppen som fick 0-6 rätt. Fler utav dem med 0-6 rätt uppgav att de 
förvarar matlådan i rumstemperatur.  
 

4.4. Attityd gällande handtvätt och kylförvaring 

Resultatet visade att 61,7 procent (n=374) av respondenterna ansåg att det är 
mycket viktigt med handtvätt innan de ska laga mat. Vidare uppgav 64,9 procent 
(n=393) att det är mycket viktigt att tvätta händerna efter hantering av rå köttfärs, 
11,2 procent (n=68) angav att de aldrig befinner sig i situationen. Det var 82,3 
procent (n=499) som ansåg att det är mycket viktigt med handtvätt efter hantering av 
rå kyckling, 11,6 procent (n= 70) uppgav att de aldrig befinner sig i situationen. 
Angående handtvätt efter hantering av råa ägg uppgav 22,4 procent (n=136) att det 
är mycket viktigt, 4,8 procent (n=29) angav att de aldrig befinner sig i situationen. 
Vidare ansåg 90,3 procent (n=547) att det är mycket viktigt att tvätta händerna efter 
toalettbesök. På frågan om hur viktigt respondenterna ansåg att det är att kyla ned 
matrester inom 4 timmar uppgav 26,7 procent (n=162) att det är mycket viktigt, 31,2 
procent (n=189) angav alternativet “Ganska viktigt”, 30,7 procent (n=186) svarade 
“Varken viktigt eller oviktigt”, 7,6 procent (n=46) uppgav “Inte särskilt viktigt” och 3,6 
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procent (n=22) svarade “Inte alls viktigt”, 0,2 procent (n=1) uppgav alternativet “Jag 
lagar aldrig mat som ska ätas vid senare tillfälle”.  
 

4.5. Självupplevd kunskap bland respondenterna 

Av det totala antalet respondenter ansåg 52,6 procent (n=319) att de har ganska bra 
kunskaper i livsmedelshygien och 9,1 procent (n=55) svarade “Mycket bra”. Vidare 
uppgav 27,6 procent (n=167) att de varken har bra eller dåliga kunskaper i 
livsmedelshygien, 10,1 procent (n=61) ansåg att de har ganska eller mycket dåliga 
kunskaper och 0,7 procent (n=4) svarade “Vet ej”.  
 

4.5.1. Antal rätt på kunskapsfrågorna i förhållande till självupplevd 
kunskap 

Skillnader i medelvärden beträffande antal rätt på kunskapsfrågorna beroende på 
självupplevd kunskap framgår av figur 6. Signifikant skillnad mellan grupperna 
framkom (p <0,05).  Vid exkludering av gruppen som besvarade frågan med 
alternativet “Vet ej” framkom en signifikant skillnad i kunskap mellan alla grupper 
utom mellan grupperna som svarat “Mycket dåliga” och “Ganska dåliga”.  
 

Figur 6. Fördelningen av antal rätt på kunskapsfrågorna beroende på självupplevd kunskap, n=606. 
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4.6. Undvikande av risklivsmedel  

Respondenterna fick i enkäten uppge huruvida de undviker något eller några 
livsmedel på grund av sjukdomsrisk. Figur 7 nedan visar fördelningen av svaren.  
  

Figur 7. Fördelningen av svaren på frågan angående undvikande av risklivsmedel, n=606. 
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5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 

5.1.1. Metodval 

Valet att utföra en webbaserad enkät för att uppnå syftet med denna studie gjordes 
för att kunna åstadkomma ett så stort deltagande som möjligt under den givna 
tidsperioden. Resultaten från en undersökning som denna blir dock inte lika 
djupgående som exempelvis en intervju (Bryman, 2013). Detta beror bland annat på 
att det inte fanns någon möjlighet för respondenterna att manuellt fylla i sina svar. 
Det fanns heller ingen möjlighet till följdfrågor eller klargöranden av eventuella 
tvetydigheter, vilket skulle kunna resultera i svar baserade på missförstånd (Bryman, 
2013; Ejlertsson, 2014). Denna datainsamlingsmetod innebär däremot att man 
undkommer den påverkan som en intervjuare kan ha på respondentens svar 
(Bryman, 2013). Enkäter är även kostnadseffektivt och går snabbt att administrera.  
 
En webbaserad enkät innebär dock att det inte är möjligt att styrka identiteten på de 
som medverkar, med andra ord går det inte att säkerställa att alla respondenter 
faktiskt tillhör målgruppen (Ejlertsson, 2014). På grund av detta kan det inte heller 
uteslutas att samma respondent besvarat enkäten flera gånger. Vid tolkning av 
resultaten krävs även medvetenhet om att en enkätundersökning om 
livsmedelshygien kan visa en förskönad bild av verkligheten jämfört med resultat från 
studier med fokusgrupper och direkta observationer (Redmond & Griffith, 2003). 
Ejlertsson (2014) lyfter vidare att resultat från kunskapsfrågor är svåra att validera då 
det ej går att utesluta möjligheten att respondenter söker upp korrekt svar eller gissar 
på frågor trots uppmaningen att välja alternativet “Vet ej” om de inte vet svaret. 
Respondenterna uppmanades även att inte backa till tidigare frågor i webbenkäten 
men huruvida denna uppmaning har följts går inte att avgöra.  
 

5.1.2. Enkätutformning 

Språket i enkäten innehåller några inkonsekventa formuleringar, exempelvis finns en 
fråga med svarsalternativen: “Ja, alltid”, “Ja, ibland” och “Nej, aldrig” och en fråga 
med svarsalternativen: “Ja”, “Ja, ibland” och “Nej”. Dessa svarsalternativ borde ha 
formulerats på samma sätt för att undvika otydligheter och ge ett mer strukturerat 
intryck. Vidare hade det varit fördelaktigt om det inte var möjligt att gå vidare till 
enkäten vid nekat samtycke till deltagande.  
 
Ytterligare kunskapsfrågor undveks då ett stort antal frågor kan resultera i att 
respondenterna avbryter sitt medverkande (Bryman, 2013). Några av de påståenden 
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som angavs i den kombinerade kunskapsfrågan hade dock kunnat skrivas om som 
enskilda frågor med fler svarsalternativ för att öka svårighetsgraden på 
kunskapsfrågorna.  
 
Frågan om hur ofta respondenterna byter disktrasa borde ha relaterats till hur ofta de 
använder disktrasa. Om det funnits en fråga gällande hur ofta de använder disktrasa 
hade en analys mellan dessa två variabler kunnat utföras. Detta hade varit intressant 
för att avgöra hur väsentligt det är att byta disktrasa varje dag.  
 
Det mest fördelaktiga svarsalternativet på frågan angående hur man gör när man 
skurit rått kött och ska skära grönsaker utgör egentligen två korrekta beteenden, 
vilket kan förvirra respondenterna. Att endast skriva “Byter till ren skärbräda och 
kniv” hade varit bättre. Användning av separata skärbrädor hade istället kunnat 
undersökas med hjälp av ytterligare en fråga.  
 
Frågan gällande hur respondenterna tvättar händerna kunde ha haft annorlunda 
utformade svarsalternativ då det mest fördelaktiga alternativet tydligt skiljde sig från 
resterande. För att undvika att respondenterna väljer det alternativ som de uppfattar 
som korrekt istället för att välja ett alternativ som stämmer in på dem kunde 
svarsalternativen därför utformats mer lika. Vidare kan det mest fördelaktiga 
svarsalternativet på frågan gällande tillagning av hamburgare och kyckling uppfattas 
som ett för högt ställt krav då rekommendationerna säger att innertemperaturen ska 
vara över 70 grader celsius. Dock har även tiden betydelse varför 72 grader celsius 
valdes som säkerhetsmarginal.  
 
Svarsalternativen tillhörande frågan angående hur respondenterna hanterar tillagad 
mat som ska ätas vid senare tillfälle hade kunnat formulerats annorlunda för att 
uppnå ett resultat som tydligare visar på deras beteende. Det hade varit fördelaktigt 
om denna fråga formulerats som en öppen fråga i pilotstudien (Eliasson, 2013). 
Svarsalternativen hade då kunnat utformas efter de framkomna svaren. Frågan 
angående respondenternas främsta kunskapskälla kan vara problematisk att svara 
på om respondenterna anser att fler än en kunskapskälla varit lika betydelsefulla. 
Möjligheten att markera flera svarsalternativ uteslöts dock då bearbetningen av 
materialet annars skulle försvåras.  
 

5.1.3. Urval 

Kritik skulle kunna riktas mot valet av målgrupp då välutbildade individer generellt 
kan tänkas vara mer informerade än övriga befolkningen. Samtidigt visar forskning 
att matförgiftningar förekommer i alla socioekonomiska grupper (Newman et al., 
2015). För att vidare utreda detta hade det dock varit intressant att göra jämförelser 
mellan olika socioekonomiska grupper. Valet av studenter som målgrupp medförde 
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även att variationen i ålder blev relativt begränsad då majoriteten av alla studenter i 
Sverige tillhör gruppen 18-30 år, enligt David Berg på enheten för statistik om 
utbildning och arbete på SCB (personlig kommunikation, 8 november 2017). Detta 
bidrar i sin tur till att jämförelser mellan valda åldersintervall blir av mindre betydelse 
då fördelningen blev skev. Det hade istället varit intressant med en analys av 
skillnader inom intervallet “18-30 år” då de flesta av respondenterna tillhör denna 
grupp. Det är tänkbart att det hade framkommit skillnader beroende på ålder om 
intervallet “18-30 år” hade varit uppdelat i två, exempelvis “18-24 år” och “25-30 år”.  
 
I urvalet till denna enkätundersökning blev fördelningen skev mellan såväl kön som 
ålder och lärosäten. Den skeva fördelningen mellan lärosäten kan eventuellt 
förklaras av det faktum att enkäten marknadsfördes på vissa lärosäten. Det är även 
tänkbart att det är ett resultat av att en del universitet erbjuder matrelaterade 
utbildningar, vilket indikerar att de har studenter med ett särskilt matintresse. Dessa 
studenter kan tänkas vara mer motiverade att delta i en undersökning som denna 
vilket kan ha ökat representativiteten från dessa lärosäten. Denna teori styrks av det 
relativt höga deltagarantalet från Uppsala, Umeå, Kristianstad, Göteborg och Örebro 
som alla erbjuder matrelaterade utbildningar. Även resultaten som framgår av figur 2 
tyder på att respondenterna lagar mat i ganska stor utsträckning vilket kan vara 
relaterat till ett särskilt matintresse. Dessutom angav 35,6 procent av 
respondenterna att de har läst en kurs i livsmedelshygien vilket ytterligare framhåller 
ett intresse för ämnet.  
 
Vidare beror åldersfördelningen troligen på det faktum att majoriteten av alla 
studenter i Sverige tillhör ålderskategorin 18-30 år. Varför fördelningen mellan män 
och kvinnor blev så snedfördelad är dock svårt att avgöra. Det finns dock alltid en 
stor risk för att bekvämlighetsurval blir skeva, vilket innebär att de inte blir 
representativa för populationen (Kristensson, 2014). En anledning till detta är att 
endast de mest entusiastiska individerna deltar (Trost, 2012). En ansats till att 
åstadkomma ett mer representativt urval gjordes därför genom att rekrytera 
deltagare från olika enheter, det vill säga från olika universitet, då det kan minska 
risken för ett skevt urval (Kristensson, 2014). 
 
Slutligen går det inte att garantera att respondenterna tillhör den målgrupp som 
efterfrågades. Detta beror på att det är omöjligt att kontrollera huruvida deltagarna 
faktiskt studerar vid ett universitet eller en högskola i Sverige då enkäten 
distribuerades via internet. Om enkäten hade delats ut personligen hade tiden dock 
inte räckt till att nå ett lika stort antal respondenter. Ett stort stickprov utgör en styrka 
då det ger en ökad precision och minskar samplingsfel, det vill säga skillnaden 
mellan urvalet och populationen (Bryman, 2013).  
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5.1.4. Bortfallsanalys 

Uppskattning av bortfall, både externt och internt, är i denna studie mycket svårt att 
utföra. Då enkäten distribuerades via en rad olika forum på internet är det omöjligt att 
uppskatta hur många som tagit del av densamma. Dessutom uppmanades 
deltagarna att vidareförmedla enkäten vilket ytterligare försvårar uppskattningen. 
Webbenkäter medför dock att respondenten själv kan välja den tidpunkt som passar 
för att besvara enkäten, vilket kan öka svarsfrekvensen (Bryman, 2013). Samtidigt 
påpekar Bryman (2013) och Ejlertsson (2014) att bortfall i enkätstudier ofta blir stora. 
Vidare lyfter Bryman (2013) tendenser till ökande bortfall i dessa typer av 
undersökningar vilket i sin tur ökar risken för skevhet i resultaten. Påminnelser 
tillämpades dock i denna undersökning då det brukar resultera i ökad svarsfrekvens.  
 
Ofullständiga enkätsvar, det vill säga interna bortfall, registrerades inte vilket innebär 
att det även är omöjligt att avgöra hur många som påbörjat enkäten men inte slutfört 
den. Vidare medför exlkudering av internt bortfall förmodligen ett större externt 
bortfall. Att distribuera enkäten via internet innebär även att individer som saknar 
tillgång till internet och sociala medier, samt de individer som inte har kunskap om 
hur internetbaserade enkäter ska genomföras, inte kan medverka.  
 

5.1.5. Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta (Ejlertsson, 2014). I syfte att 
uppnå hög validitet i denna studie granskades enkäten av sakkunniga, 
medlemmarna i Nationellt nätverk inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi, samt av 
Inger Persson, universitetslektor vid Statistiska institutionen. Vidare utfördes en 
pilotstudie då detta är ytterligare en metod för att styrka validiteten (Bryman, 2013). 
Ett annat sätt att bedöma validiteten i en studie är att jämföra inrapporterade svar 
med faktiska förhållanden (Ejlertsson, 2014). I denna studie saknades dock resurser 
för att genomföra observationer även om detta hade varit önskvärt för att öka 
studiens validitet.  
 
Reliabilitet innebär att mätmetoden är pålitlig och att den vid upprepning ger samma 
resultat (Eliasson, 2013). För att bedöma reliabiliteten är det fördelaktigt att testa 
mätinstrumentet, i detta fall enkäten, vid ett flertal tillfällen med samma deltagare 
(Kristensson, 2014). På grund av tidsbrist och att det inte var möjligt att spåra 
respondenterna i enkätundersökningen kunde en sådan upprepning inte utföras i 
denna studie. En del variabler i enkäten har dock undersökts i flera olika frågor, 
exempelvis som både kunskaps- och beteendefråga. Att mäta en och samma 
variabel på flera olika sätt stärker reliabiliteten (Eliasson, 2013).  
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5.2. Resultatdiskussion 

Fördelningen av respondenter mellan olika lärosäten i landet blev inte representativ 
för samtliga studenter i Sverige. Uppsala och Umeå universitet samt Kristianstad 
universitet var klart överrepresenterade i studien vilket kan bero på att enkäten 
marknadsfördes i större utsträckning vid dessa lärosäten samt att de erbjuder 
matrelaterade utbildningar. Ett diagram som visar en jämförelse av fördelningen 
mellan olika lärosäten i studien respektive i landet finns i bilaga 5.  
 
Förekomsten av matförgiftningar var högre i denna studie än i tidigare svenska 
studier. Resultatet tyder även på att ett mörkertal kan föreligga då 7,9 procent inte 
visste huruvida de varit matförgiftade eller inte under det senaste året. Varför 
förekomsten av matförgiftning är högre i denna studie är dock inte utrett. Vidare 
uppgavs ungefär 19 procent av matförgiftningarna ha orsakats av mat lagad 
och/eller hanterad på egen hand. Det kan jämföras med en annan svensk studie 
som visar att ungefär 20 procent av alla rapporterade matförgiftningar i landet 
inträffar i hemmet (Lindqvist et al., 2000). Dock kan antalet fall i denna studie vara 
ännu högre då 6,3 procent angav att de inte visste svaret på denna fråga. Oavsett 
tyder resultatet på att det kan finnas brister i den privata livsmedelshanteringen 
bland respondenterna, vilket även framkommer av resultaten från studiens 
beteendefrågor. Det går dock inte att säkerställa att ovanstående inrapportering av 
matförgiftningar är korrekt då respondenterna inte gavs möjlighet att redogöra för 
symtom och händelseförlopp. Denna information skulle kunna utesluta 
felrapportering av exempelvis magsjuka relaterad till andra orsaker än bristande 
livsmedelshygien.  
 

5.2.1. Genomsnittlig kunskap i målgruppen 

Medelvärdet för det totala antalet respondenter var 7,61 korrekta svar av 12 möjliga, 
det vill säga 63 procent rätt. Abbot et al. (2009) fick i sin studie ett liknande resultat 
där medelvärdet för respondenterna var 2/3 rätt på kunskapsfrågorna, det vill säga 
ungefär 67 procent rätt. De lyfter vidare att resultatet inte var tillfredsställande. 
Oavsett om resultatet i denna studie anses vara tillfredsställande eller inte innebär 
det att respondenterna i snitt hade 37 procent fel vilket utgör en betydande del av 
frågorna. Redmond och Griffith (2003) lyfter även att många konsumenter uppvisar 
otillräcklig livsmedelshantering och hygien under observation, trots att de påvisat 
kunskap och själva rapporterat positiva attityder och avsikter att utföra säker 
livsmedelshantering. Detta bör också tas i beaktning vid tolkning av resultaten på 
kunskapsfrågorna. 
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Det går vidare att diskutera om de 12 kunskapsfrågorna bör bedömas på samma 
sätt. I analysen som utfördes motsvarade varje rätt svar en poäng men om hänsyn 
hade tagits till vilka de främsta orsakerna till matförgiftning är hade poängsättningen 
kunnat göras annorlunda. Det hade även varit fördelaktigt att analysera 
svårighetsgraden på de olika frågorna. Rätt svar på svåra frågor hade kunnat 
värderas högre än ett korrekt svar på en fråga som tillsynes var lätt att besvara.  
 

5.2.2. Personlig hygien 

I denna studie uppgav 90,8 procent (n=550) av respondenterna att de rengör 
händerna på ett korrekt sätt. Detta går i linje med en studie utförd av Lazou et al., 
(2012) som också visar att deltagarna rapporterade säkra beteenden beträffande 
handtvätt. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att handtvätt är något  
som värderas högt av hem- och konsumentkunskapslärare och alltid 
ingår i undervisningen (Lange et al., 2014). I denna enkätundersökning framkom 
dock att endast 61,7 procent (n=374) av respondenterna ansåg att det är mycket 
viktigt med handtvätt innan de ska laga mat.  
 
Vidare var det 64,9 procent (n=393) som uppgav att det är mycket viktigt att tvätta 
händerna efter hantering av rå köttfärs och 82,3 procent (n=499) som ansåg att det 
är mycket viktigt med handtvätt efter hantering av rå kyckling. Ett liknande 
förhållande mellan kyckling och köttfärs framkom i studien av Lange et al. (2014) då 
lärare fokuserade mer på riskerna med rå kyckling än med rå köttfärs. Att 
respondenterna uppger att de utför handtvätt på ett korrekt sätt måste således sättas 
i relation till hur viktig respondenterna anser att handtvätt är i olika situationer. 
Korrekt handtvätt är endast väsentlig om den utförs i praktiken. Vidare indikerar 
resultatet angående matlagning vid tillfällig diarré att det även där föreligger brister i 
respondenternas hygienrutiner.  
 

5.2.3. Rengöring 

I studien framkom att 90,4 procent (n=548) av respondenterna visste att en disktrasa 
kan sprida bakterier som kan orsaka matförgiftning. Trots detta uppgav endast 0,3 
procent (n=2) av respondenterna att de byter till ren disktrasa varje dag medan 37,8 
procent (n=229) angav att de gör det en gång i månaden eller mer sällan. Det var 
dock en större andel av respondenterna som fick 7-12 rätt på kunskapsfrågorna som 
svarade att de byter till ren disktrasa en gång i veckan än de som fick 0-6 rätt på 
kunskapsfrågorna. Samtidigt rapporterade de med 0-6 rätt i större utsträckning att de 
endast byter 1 gång i månaden eller mer sällan jämfört med de som fick 7-12 
korrekta svar.  
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I denna studie framkom att 38,9 procent (n=236) byter till ren skärbräda och kniv 
efter hantering av rått kött inför att de ska skära grönsaker och 37 procent (n=224) 
diskar skärbräda och kniv i varmt vatten och diskmedel. Sammantaget innebär detta 
att majoriteten av respondenterna följer rådande rekommendationer. Vidare 
rapporterade de respondenter som fick 7-12 rätt på kunskapsfrågorna i mycket 
större utsträckning att de använde separata skärbrädor än de med 0-6 rätt vilka i 
större utsträckning svarade att de endast sköljer av skärbräda och kniv. De med 
sämre resultat på kunskapsfrågorna uppgav därmed ett mer osäkert beteende. Detta 
går att ställa i relation till resultat från studien utförd av Lange et al. (2016) där det 
framkom att 1/4 av eleverna inte kände till riskerna med korskontaminering. Om 
ingen vidare utbildning inom livsmedelshygien genomförs på gymnasial eller 
eftergymnasial nivå finns således risken att information om korskontaminering förblir 
okänd.  
 

5.2.4. Beredning av livsmedel 

Resultaten på frågorna angående hur respondenterna avgör om en hamburgare eller 
kyckling är färdiglagad tyder på att en betydande andel av respondenterna utsätter 
sig för en risk att drabbas av matförgiftning vid hantering av dessa livsmedel. Vidare 
går resultaten i linje med studien av Lazou et al. (2012) som lyfter att ytterst få 
respondenter angav att de använder termometer vid matlagning. Tänkbara orsaker 
till att konsumenter inte använder termometer är, enligt Phang och Bruhn (2011), att 
det anses oviktigt då förebilder i media inte uppvisar detta samt att många 
konsumenter föredrar ej genomstekta hamburgare. Vidare visar resultaten från båda 
studierna av Lange et al. (2014; 2016) att livsmedelshygien inte prioriteras vid 
undervisning om tillagning i hem- och konsumentkunskap och att 17 procent av 
eleverna inte visste att kyckling behöver vara genomstekt.  
 
I denna studie framkom även att en större andel av de respondenter som fick 7-12 
rätt på kunskapsfrågorna rapporterade att de använder termometer jämfört med de 
som fick 0-6 rätt. Det tyder på att antal rätt i detta fall korrelerade med ett säkrare 
självrapporterat beteende. Vidare tyder resultat i denna studie på att majoriteten av 
respondenterna inte anser att det är viktigt att skölja färdigskuren sallad. Det har 
dock visat sig att även färdigskuren sallad kan innehålla patogener trots att den 
sköljs innan förpackning (Söderqvist et al., 2017).  
 

5.2.5. Kylförvaring 

Resultaten från denna studie visar att 24,6 procent (n=149) av respondenterna 
trodde att +7-8 grader celsius är korrekt kylskåpstemperatur vilket är varmare än 
+4-5 grader celsius som Livsmedelsverket rekommenderar (Livsmedelsverket, 
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2017c). Majoriteten, 58,6 procent (n=355), av respondenterna svarade dock rätt på 
frågan om korrekt kylskåpstemperatur men samtidigt uppgav 69,1 procent (n=419) 
att de aldrig mäter temperaturen i sitt kylskåp. Detta går i linje med tidigare nämnda 
studieresultat (Lagendijk et al., 2008; Marklinder et al., 2004). Resultatet kan även 
relateras till studien av Lange et al. (2014) där det framkom att majoriteten av hem- 
och konsumentkunskapslärare endast undervisar teoretiskt om detta utan att lära 
eleverna att själva mäta kylskåpstemperaturen. Huruvida respondenterna känner till 
vad som är korrekt kylskåpstemperatur är av mindre betydelse om de inte 
kontrollerar temperaturen i den egna kylen.  
 
Vidare hade 89,1 procent (n=540) kunskap om att korrekt kylförvaring är ett sätt att 
undvika matförgiftning. Denna kunskap måste dock sättas i relation till kunskapen 
om korrekt kylskåpstemperatur. Det är ett större antal som angett att korrekt 
kylförvaring är ett sätt att undvika matförgiftning än de 58,6 procent (n=355) som 
angett korrekt kylskåpstemperatur. Kunskap om att korrekt kylförvaring är ett sätt att 
undvika matförgiftning blir meningslös om individen i fråga inte vet vad korrekt 
kylförvaring är.  
 
I den här studien framkom även att 52,6 procent (n=319) av respondenterna förvarar 
sin matlåda i rumstemperatur. Utav dem som uppgav att de förvarar sin matlåda i 
kylskåp, med kylklamp eller i kylväska utgjordes majoriteten av de som svarat rätt på 
7-12 av kunskapsfrågorna. Resultatet skulle kunna tyda på att bättre kunskap i 
livsmedelshygien är relaterat till ett säkrare självrapporterat beteende. Det är även 
tänkbart att de respondenter som angav “Annat” på frågan gällande hur de förvarar 
matlådan gör detta på ett säkert sätt, exempelvis i frysen. Då antalet respondenter 
som angett “Annat” är så litet, 1 procent (n=6), är dessa spekulationer dock av 
mindre betydelse.  
 
Vidare framkom att endast 15 procent (n=91) av respondenterna aktivt kyler ned 
maten efter tillagning och ställer in i kylskåpet inom fyra timmar. Utav dessa var det 
mer än 2/3 som hade 7-12 rätt på kunskapsfrågorna. Majoriteten, 69 procent 
(n=418), låter maten stå kvar i rumstemperatur och ställer sedan in den i kylskåpet 
inom 4 timmar vilket utgör en risk att maten inte kyls ned till +8 grader celsius eller 
lägre inom detta tidsintervall.  
 
På frågan om hur viktigt respondenterna ansåg att det är att kyla ned matrester inom 
4 timmar uppgav endast 26,7 procent (n=162) att det är mycket viktigt. Detta är en 
förhållandevis låg siffra med tanke på att 93,1 procent (n=564) av respondenterna 
angav att de ställer in maten i kylskåpet inom 4 timmar. Således verkar andra 
faktorer än attityd ha en större påverkan på beteendet i dessa fall.  
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5.2.6. Risklivsmedel 

Trots att Livsmedelsverket (2017e; 2017f; 2017g; 2017h) upplyser om livsmedel som 
innebär en ökad risk för matförgiftning visade resultaten i denna undersökning att 
majoriteten av respondenterna inte undviker de flesta av dessa livsmedel. Till 
exempel uppgav endast 24,6 procent (n=149) att de undviker importerade frysta och 
okokade hallon trots risken att smittas av norovirus (Lindblad et al., 2009).  
 
På frågan angående vad respondenterna gör med ett mjölkpaket som passerat "bäst 
före datum" uppgav 84,3 procent (n=511) att de använder mjölken om den 
fortfarande luktar och smakar bra vilket även rekommenderas av Livsmedelsverket 
(2017c). Detta kan ställas i relation till att majoriteten av lärarna som medverkade i 
studien av Lange et al. (2014) uppgav att de har praktiska moment i undervisningen 
där eleverna får lära sig att avgöra om ett livsmedel går att äta även fast det 
passerat ”bäst före datum”. Vidare uppgav 67 procent av eleverna i årskurs nio att 
de använder mjölk som passerat ”bäst före datum” om den fortfarande luktar och 
smakar bra (Lange et al., 2016). När samma beteende undersöktes i 
kombinationsfrågan om risklivsmedel framkom dock att 37,8 procent (n=229) 
undviker att dricka mjölk om den passerat “bäst före datum” vilket problematiserar 
tolkningen av svaren.  
 

5.2.7. Skillnader i kunskap beroende på kön, ålder, främsta 
kunskapskälla och självrapporterad kunskapsnivå 

I denna enkätundersökning framkom ingen signifikant skillnad i kunskap mellan män 
och kvinnor. Detta resultat skiljer sig från resultat framkomna i tidigare studier (Lange 
et al., 2014; Røssvoll et al., 2013). Någon signifikant skillnad i kunskap beroende på 
ålder kunde inte heller påvisas. Fördelningen mellan könen var dock påfallande skev 
då 78,2 procent (n=474) av respondenterna utgjordes av kvinnor. Även fördelningen 
mellan olika åldrar var skev då majoriteten, 79,9 procent (n=484), av respondenterna 
var i åldrarna 18-30 år. Det är tänkbart att resultaten hade sett annorlunda ut med en 
jämnare fördelning i ett mer representativt stickprov. 
 
Signifikant skillnad i antal korrekta svar på kunskapsfrågorna framkom däremot 
beroende på rapporterad främsta kunskapskälla (p <0,05). De som angett kurs i 
livsmedelshygien hade ett signifikant bättre resultat på kunskapsfrågorna än de som 
angett övriga alternativ. Ozilgen (2011) lyfter också i sin studie att de som studerade 
inom hälsa och mat fick signifikant bättre resultat än de som studerade inom andra 
ämnesområden. Även Lazou et al. (2012) lyfter att studenter från fakultet med 
hälsorelaterade program fick signifikant bättre resultat än de från fakultet med 
samhällsvetenskapliga program, både vad gäller kunskap och beteende. 
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“Familj/vänner” var dock den främsta angivna källan bland respondenterna. Resultat 
framtagna av Lazou et al. (2012) antyder att lägre kunskapsnivå och sämre 
livsmedelshygien förekom bland studenter vars främsta kunskapskälla uppgavs vara 
familj och vänner jämfört med dem som rapporterade universitetsstudier som sin 
främsta källa. I denna studie framkom en liknande tendens då dessa respondenter 
fick ett signifikant lägre resultat på kunskapsfrågorna jämfört med dem som angav 
"kurs i livsmedelshygien" som sin främsta kunskapskälla. 
 
En tredjedel, 35,6 procent (n=216), av respondenterna uppgav att de hade läst en 
kurs i livsmedelshygien på gymnasial eller eftergymnasial nivå. Med tanke på att de 
individer som angett detta som sin främsta kunskapskälla hade ett signifikant bättre 
resultat på kunskapsfrågorna än övriga respondenter tyder det på att en högre 
kunskapsnivå generellt skulle kunna uppnås om fler respondenter läst en kurs i 
livsmedelshygien. Kunskap i livsmedelshygien tycks även vara korrelerat med 
beteendet då de respondenter som hade fler än hälften rätt på kunskapsfrågorna 
rapporterade ett säkrare beteende i ett flertal situationer jämfört med dem som hade 
hälften eller färre rätt. 
 
Signifikant skillnad i antal rätt på kunskapsfrågorna framkom även beroende på hur 
respondenterna uppskattat sin egen kunskap. Fler korrekta svar framkom bland dem 
som uppskattat att de har goda kunskaper i livsmedelshygien och vice versa vilket 
tyder på att respondenterna har relativt god självinsikt.  
 

5.2.8. Kunskap, attityder och beteenden  

Angelillo et al. (2001) lyfter att bristande kunskaper om matförgiftning kan utgöra ett 
hinder för konsumenter att uppnå ett säkert beteende beträffande livsmedelshygien 
trots att de uppvisar positiva attityder gentemot beteendet. Vidare framhåller 
Langiano et al. (2011) och Redmond och Griffith (2003) att utbildning i 
livsmedelshygien är nödvändigt för att minska risken för matförgiftningar och 
förbättra konsumentens livsmedelshantering i hemmet. Resultat som framkommit i 
denna studie visar att de med fler antal rätt på kunskapsfrågorna i flertalet fall 
rapporterar ett säkrare beteende. Osäkra beteenden rapporterades dock även bland 
dessa respondenter vilket indikerar att antal rätt på kunskapsfrågorna inte alltid 
korrelerar med beteendet. Studien visade också att respondenter uppger sig utföra 
beteenden trots att de inte skattar dem som viktiga vilket tyder på att andra faktorer 
förmodligen påverkat mer i dessa fall.  
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5.3. Resultatets betydelse för dietistprofessionen 

Att informera och utbilda i nutritionsfrågor samt att utgöra en kunskapsresurs inom 
ämnet för hälso- och sjukvården och samhället hör, som tidigare nämnts, till 
dietistens uppgifter (Dietisternas riksförbund, 2016). Vikten av en kunskapsresurs i 
samhället inom livsmedelshygien bekräftas i denna studie då fler antal rätt på 
kunskapsfrågorna indikerat ett säkrare självrapporterat beteende. Samtidigt tyder 
resultaten på att kunskap förmodligen inte är det enda som avgör hur en individ 
agerar då osäkra beteende även uppgavs av de respondenter som uppvisade goda 
kunskaper. Medvetenhet om vad som påverkar människors beteende är en 
förutsättning för att dietisten ska kunna vägleda människor till att göra bra val av 
livsmedel och matlagningsmetoder i syfte att främja människors hälsa och livskvalité, 
vilket tillhör yrkets mål (Dietisternas riksförbund, 2016).  
 
Vidare tyder resultaten från denna studie på en högre frekvens av matförgiftningar 
än vad som framkommit i tidigare undersökningar. Några slutsatser om populationen 
går dock inte att dra utifrån denna studie men det understryker ytterligare vikten av 
dietistens roll som utbildare och informatör i nutritionsfrågor.  
 

6. Slutsats 

Utbildning i livsmedelshygien på gymnasial eller eftergymnasial nivå korrelerade i 
denna studie med fler antal rätt på kunskapsfrågorna. Vidare framkom att fler antal 
rätt på kunskapsfrågorna i ett flertal fall indikerade ett säkrare självrapporterat 
beteende beträffande livsmedelshygien. Utbildning i livsmedelshygien skulle därför 
kunna främja mer fördelaktiga beteenden. Vidare speglade respondenternas 
attityder inte alltid det rapporterade beteendet. Exempelvis ansåg inte 
respondenterna att det är särskilt viktigt att ställa in matrester i kylen inom fyra 
timmar, trots att en klar majoritet av respondenterna rapporterade att de gör detta. 
Däremot framkom en god uppfattning om den egna kunskapsnivån bland 
respondenterna. 
 

6.1. Framtida forskning 

Ytterligare forskning i form av observationsstudier vore intressant för att kunna 
jämföra det faktiska beteendet med det inrapporterade. Vidare skulle kvalitativa 
intervjuer kunna ge en bättre bild av vad som påverkar beteenden i olika situationer. 
För att få mer representativa resultat vore en jämnare fördelning beträffande kön 
önskvärt liksom ett större antal deltagare. Slutligen skulle vidare forskning om vad 
som påverkar människors beteende gällande livsmedelshygien vara intressant.  
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