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Examensarbete C 15 hp 
Grundnivå 
 
Titel: Matförgiftningar och orsaker till underrapportering 

- En kvantitativ enkätstudie 
 
Författare: Anneli Johannessen och Sofia Nyberg 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
 
Introduktion: I Sverige drabbas omkring 500 000 personer av matförgiftningar varje år, men 
endast mellan 2000-3000 av fallen rapporteras in till en myndighet. Studier på anledningar till 
underrapportering har inte utförts i Sverige och därför är det relevant att ta reda på vilka som 
är anledningarna. 
 
Syfte: Syftet var att undersöka förekomsten och källor till misstänkta matförgiftningsfall och 
eventuella orsaker till icke-rapportering. 
 
Material och metod: En webbaserad enkät distribuerades via Facebookgrupper. Enkäten 
bestod av elva frågor, tre var demografiska och åtta frågor om matförgiftningar och 
inrapportering av matförgiftningar till myndigheter. Alla svar sammanställdes och 
organiserades i frekvenstabeller i Microsoft Excel. Stapeldiagram och tabeller användes till 
presentation av resultat.  
 
Resultat: Totalt svarade 131 personer på enkäten. Av de tillfrågade hade 61 procent blivit 
matförgiftade. Av respondenterna som blivit matförgiftade angav 71 procent att de blivit 
matförgiftade i Sverige och den vanligaste källan var maten från restaurang. Av deltagarna 
som blivit matförgiftade svarade endast 10 procent att de rapporterat fallet till någon 
myndighet och 81 procent av samtliga respondenter angav att de inte visste till vilken 
myndighet en misstänkt matförgiftning ska rapporteras. De vanligaste orsakerna till icke-
rapporterade fall var att de inte visste hur man skulle rapportera, att vara osäker på om 
symtomen berodde på matförgiftning eller något annat, att inte tro att rapportering skulle leda 
till någon åtgärd och att inte tycka att man var tillräckligt sjuk. 
 
Slutsats: Undersökningen tyder på att det finns en vilja från respondenterna att rapportera 
misstänkta fall av matförgiftning, dock saknar de kännedom om tillvägagångssätt. Det 
behöver spridas mer information kring hur viktigt det är av inrapportering av matförgiftningar 
eftersom det ökar chansen att ta reda på smittkällan och förebygga att fler fall inträffar. 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: Each year in Sweden, about 500 000 people are infected with food poisoning. 
However, only between 2000 - 3000 of the cases are reported to the authorities. No studies 
have been made on the reasons for the for the underreporting in Sweden. It is therefore 
relevant to find out what the reasons are.  
 
Aim: The purpose was to research the frequency and the sources of suspected cases of food 
poisoning, as well as reasons for non reporting. 
 
Material and method: A web-based survey was distributed via Facebook groups. The 
survey consisted of eleven questions, three of which were demographic and eight regarded 
food poisoning and the reporting of food poisoning to authorities. All answers were compiled 
and organized in frequency-tables in Microsoft Excel. Bar graphs and tables were used for 
presenting the results. 
 
Results: In total 131 people took the survey. Among the respondents 61 percent had been 
food poisoned, 71 percent of them stated that they had been food poisoned in sweden and that 
food from restaurants was the most common source of infection, Among the participants who 
had been food poisoned only 10 percent stated that they had reported it to an authority. 81 
percent of all respondents stated that they do not know to which authority a suspected case of 
food poisoning should be reported. The most common reasons for non-reporting were; not 
knowing where to report, not knowing if the symptoms were from food poisoning or 
something else, not believing that reporting would lead anywhere, or not believing one was ill 
enough. 
 
Conclusion: The research shows that there is a will among the respondents to report 
suspected cases of food poisoning, however, many do not know the procedure. More 
information regarding the importance of reporting suspected food poisoning has to be spread, 
as it increases the chance of finding the source of infection and thus prevents new cases.  
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1. Introduktion 

1.1. Matförgiftningar 
Varje år drabbas runt 600 miljoner människor i världen av en matförgiftning. Detta betyder 
att ungefär var tionde människa drabbas årligen och av dessa leder 420 000 av fallen till 
döden (WHO, 2017). I USA beräknas matförgiftningar orsaka ungefär 76 miljoner 
sjukdomsfall, 325 000 sjukhusinläggningar och 5000 dödsfall varje år. Salmonella, Listeria 
och Toxoplasmos orsakar 1500 av dessa dödsfall (Mead et al., 1999). Bara Salmonella 
orsakar 14860 sjukhusinläggningar och 415 dödsfall per år i USA och definieras som ett 
folkhälsoproblem (Voetsch et al., 2004). Altekruse, Cohen och Swerdlow (1997) menar att 
det finns indikationer som talar för att matförgiftningar har ökat under senare tid på grund av 
förändrade matvanor samt att patogena bakterier sprids enklare mellan länder på grund av 
ökat globalisering och att människor reser oftare. Andra orsaker till ökad spridning av 
patogena bakterier är enligt Altekruse et al. (1997) en större konsumtion av råa livsmedel 
såsom frukt och bär som är förorenade av människor eller djur. Massproducerad mat är en 
bidragande orsak till matförgiftning och kan leda till epidemier då kontaminerade livsmedel 
når ut till många människor samtidigt. En ökning i antal måltider som äts utanför hemmet kan 
av samma orsak leda till epidemiutbrott (Altekruse et al., 1997). Ett exempel på ett allvarligt 
utbrott i Sverige var i Jönköping (2010) där 700 personer insjuknade i magsjuka efter att ha 
ätit på en lokal pizzeria (Folkhälsomyndigheten, 2010).  
I Sverige drabbas omkring 500 000 personer av matförgiftningar varje år (Toljander & 
Karnehed, 2010; Norling, 1994). Samtidigt visade en svensk enkätstudie att den siffran skulle 
kunna vara upp till fem gånger högre (Hansdotter, Magnusson, Kühlmann-Berenzon, Hulth, 
Sundström, Hedlund, & Andersson, 2015). Matförgiftningar kostar samhället stora summor 
pengar. Kostnaderna som matförgiftningar för med sig för samhället uppgår till över en 
miljard kronor om året. Det inkluderar läkarkostnader, sjukhusvistelser, läkemedelskostnader 
och produktionsförlust (Sundström, 2015). 
Livsmedelsburen smitta orsakas av infektion eller förgiftning. En infektion innebär att maten 
innehåller mikroorganismer eller parasiter som efter konsumtion tränger in i tarmväggen och 
orsakar inflammation. Bakterier som orsakar infektion är Salmonella, Escherichia coli 
(EHEC), Shigella spp, Campylobacter, Yersinia, Cryptosporidum och Calicivirus. 
Förgiftning innebär att maten är förorenad av bakteriegifter och i vissa fall orsakat av 
mikroorganismens egna enzymer. Exempel på bakterier som kan orsaka förgiftning är 
Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus och Clostridium botulinum 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt Helms, Simonsen och Mølbak (2006) är Salmonella, 
Campylobacter spp, Yersinia enterocolitica, Shigella spp och E.coli de vanligast 
förekommande patogenerna i mat som orsakar mag- och tarmproblem. Matförgiftning skapar 
ett oerhört lidande för den drabbade för stunden men kan även leda till följdsjukdomar som 
överkänslig tarm och Hemolytisk uremisk syndrom (HUS). En studie gjord i Nederländerna 
visade en ökad risk att drabbas av tjocktarmscancer hos personer som insjuknat i en 
Salmonellainfektion innan 60 års ålder (Mughini-Gras, Schaapveld, Kramers, Mooij, 
Neefjes-Borst, Pelt & Neefjes, 2018). Bakteriell inflammation har dessutom visat sig öka 
risken för överkänslig tarm (IBS) efter insjuknande (Rodriguez, Ruigomez, 1999; Neal, 
Hebden & Spiller, 1997). En annan känd följdsjukdom är HUS som kan leda till njurskador 
orsakat av Enterohemorragisk E.coli (EHEC). Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) 
insjuknade omkring 600 personer i Sverige av EHEC under år 2016. Av dessa insjuknade 17 
personer särskilt svårt av mag-tarmbesvär på grund av EHEC varav 4 personer drabbades av 
följdsjukdomen HUS (Folkhälsomyndigheten, 2016). Matförgiftningar leder inte bara till 
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lidande och eventuella följdsjukdomar, utan kan också leda till döden. Under vintern 2006 
drabbades 10 norska barn av HUS efter ett E.coli-utbrott varav ett barn dog (Schimmer et al., 
2008). En 20-årig man avled efter att ha ätit spagetti i tomatsås som förvarats på ett felaktigt 
sätt i hemmet. Prover visade att maten innehöll Bacillus cereus och att det var anledningen 
till dödsorsaken (Naranjo et al., 2011).  
 

1.2. Matförgiftning orsakat av mat från restaurang 
Livsmedelshygien definieras i den europeiska livsmedelslagstiftningen enligt följande: 
“a) livsmedelshygien, nedan kallat hygien: de åtgärder och villkor som är nödvändiga för att 
bemästra faror och säkerställa att livsmedel är tjänliga med hänsyn till deras avsedda 
användningsområde” (EG 852/2004:). 
WHO (2003) uppskattar att 60 procent av alla matförgiftningsfall orsakas av mat konsumerat 
utanför hemmet. Vanliga bidragande faktorer till matförgiftning är bristande 
hygienkunskaper, dålig handhygien hos personer som hanterar mat, felaktig nedkylning och 
uppvärmning, förekomst av felaktig förvaring, otillräcklig rengöring, förekomst av patogena 
bakterier i livsmedel och smittbärare i köket (Livsmedelsverket, 2009). En brittisk 
undersökning av den kommersiella matmarknaden visade bristande livsmedelshantering och 
hygien bland kockar och övrig kökspersonal. En tredjedel av deltagarna i studien hade arbetat 
i kök inom 48 timmar efter att de haft magsjuka. Av kockarna var det 22 procent som hade 
serverat kött av tveksam kvalitet till gäster och 7,4 procent rapporterade att de inte hade 
tvättat händerna efter hantering av råa animaliska livsmedel (Jones, Cross, Burton, Millman, 
O’Brien & Rigby, 2017). Att ofta äta hämtmat var associerat med ökad misstanke om 
matförgiftning i Australien (Pollard, Meng, Williamson & Dodds, 2013). I en annan studie 
genomfördes en kvalitetskontroll med laboratoriska tester på 1946 färdigrätter från 
restauranger, marknader och kiosker. Resultatet visade att 66 procent hade tillfredsställande 
kvalitet medan 32 procent var otillfredsställande. Två procent hade oacceptabel kvalitet. En 
vidare kvalitetsundersökning av kryddor och kryddingredienser visade att en tredjedel av alla 
prov innehöll höga halter Bacillus cereus eller andra Bacillus spp (Little, Omotoye & 
Mitchell, 2003). Resultatet från en offentlig kontroll av livsmedelssäkerhet inom 
livsmedelsproduktion i Sverige visade att de flesta avvikelser är kopplade till bristande 
rutiner och HACCP (Livsmedelsverket, 2017). HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Point) är ett verktyg för livsmedelsföretagare att systematisk kartlägga och 
kontrollera faror inom produktionen. Under 2016 hade det på 56,1 procent av de 
kontrollerade anläggningarna noterats någon avvikelse. Anläggningar med flera avvikelser 
hade brister i infrastruktur, rengöring och HACCP. En offentlig kontroll av restauranger i 
Stockholm visade att 45 av 103 restauranger hade en eller flera avvikelser. 15 procent av 
dessa fick anmärkningen allvarlig avvikelse vid bedömning av arbetsredskap. Provtagning 
med ATP-mätare, ett instrument som miljöinspektörer använder för att mäta renlighet, 
utfördes på köksredskap och resultatet visade att antalet underkända prov var större än antalet 
godkända prov vid mätning av knivar och skärbrädor (Miljöförvaltningen, 2010). För 
restaurangernas rykte och överlevnad är det viktigt att de håller en god hygien i köket och 
ständigt arbetar för att förebygga att deras matgäster drabbas av en matförgiftning. Matgäster 
kan nämligen få en förändrad och mer sträng attityd till en restaurang som anklagas för att ha 
orsakat ett livsmedelsburet utbrott (Harris, Ali & Ruy, 2018). För att bibehålla sina gästers 
förtroende bör det också ligga i restaurangens intresse att arbeta för att matförgiftningar inte 
förekommer. 
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1.3. Matförgiftning orsakat av mat tillagad i hemmet 
Matförgiftningar i hemmet beräknas till cirka en tredjedel av alla matförgiftningsfall 
(Lindblad, Westöö, Lindqvist, Hjertqvist, & Andersson, 2009). 
Konsumenter anser själva att de har kontroll över mat som tillagas i hemmet, men att 
livsmedelssäkerhet är ett stort bekymmer. Enligt en studie genomförd i Storbritannien tyckte 
konsumenterna att livsmedelsföretagen har det största ansvaret (Redmond & Griffith, 2003). 
Kunskap om handhygien såväl som hantering av råa livsmedel var stor bland brittiska 
konsumenter i en observationsstudie och 100 procent uppgav att det var mycket viktigt att 
tvätta händerna efter hantering av rått kött. Samtidigt identifierades brister i hanteringen av 
rått kött och handhygien när det väl gjordes i praktiken (Redmond & Griffith, 2003). En 
irländsk studie visade att respondenterna hade hört talas om olika patogena bakterier som 
Salmonella, Listeria och E-coli men få hade kunskap om specifika livsmedel där de 
förekommer (Kennedy, Jackson, Blair, McDowell, Cowan & Bolton, 2005). Mat som tillagas 
i privata hushåll är en viktig källa till matförgiftning och befolkningens kännedom om 
rengöring behöver förbättras för att förhindra kontamination. Enligt Marklinder, Magnusson 
och Nydahl (2013) förekommer bristfällig kunskap bland äldre svenskar när det gäller 
förvaring och nedkylning av mat. Resultat från en studie på svenska skolbarn (15-16 år) 
indikerade samma brister (Lange, Göranzon & Marklinder, 2016). Studien på äldre 
människor visade att stor andel av deltagarna inte visste vilken kylskåpstemperatur som var 
lämplig för förvaring av köttfärs och 15 procent uppgav att de smakade på rå köttfärs under 
beredning av måltider (Marklinder et al., 2013). Hantering av rått kött kräver effektiv 
rengöring av köksredskap och noggrann handtvätt för att undvika spridning av patogena 
bakterier (Redmond & Griffith, 2009).  
 

1.4. Underrapportering av matförgiftningar 
I Sverige rapporteras mellan 2000-3000 fall av matförgiftningar in till myndigheterna varje 
år. Det är en mycket liten del av de totala fallen av matförgiftningar (Livsmedelsverket, 
2018). Flera kommuner har under de senaste åren öppnat web-tjänster för rapportering av 
matförgiftningar för att öka upptäckten av utbrott. Drabbade personer förväntas rapportera in 
det misstänkta fallet till sin kommun och därmed öka chansen att ta reda på smittkällan. Till 
trots för insatsen med kommunal rapportering via internet är förekomsten av 
underrapportering fortfarande ett problem. Enligt Arendt, Rajagopal, Strohbehn, Strokes, 
Meyer och Mandernachet (2013) förklaras underrapportering av matförgiftningar av flera 
orsaker: Att inte veta vilken instans som ska kontaktas, att vara för sjuk för att orka, att vara 
osäker på anledningen till akut sjukdom, att tro att rapportering inte skulle kunna ha någon 
effekt. När insjuknade diagnostiseras av sjukvård registreras fallet automatiskt i bästa fall, 
men de flesta drabbade kurerar sin magsjuka hemma. Vissa mikroorganismer som orsakar 
sjukdom är anmälningspliktiga. Några av dessa är Enterobacteriaceae, Salmonella, Shigella, 
Campylobacter och  Staphylococcus aureus (Folkhälsomyndigheten, 2016).  En studie i 
Kanada visade att 78,6 procent av deltagarna som upplevt symtom som diarré, kräkningar 
och feber som följd av intag av mat eller vatten valde att inte kontakta sjukvård då de inte 
ansåg att de var tillräckligt sjuka (Harper, Edge, Ford, Kate-Thomas, 2014). Studier på 
anledningar till underrapportering har inte utförts i Sverige och det är ovisst om 
underrapportering kan förklaras av liknande orsaker. Eftersom förekomsten av 
underrapportering är stor är det relevant med fortsatt forskning.  
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1.5. Problemformulering 
Att det förekommer underrapportering av matförgiftningar är problematiskt. Dels kan fler 
personer drabbas på grund av smittspridning dels skapas en felaktig bild av hur många som 
faktiskt har drabbats vilket gör att problemet förminskas. Det är viktigt att reda ut vad som 
orsakar att så få personer rapporterar in när de drabbats av en matförgiftning, eftersom att 
man utifrån den kunskapen kan arbeta för att finna lösningar till problemet. Därför syftar den 
här studien till att ta reda på hur många av de tillfrågade som drabbats av en matförgiftning, 
källorna till dessa och vad som eventuellt är orsakerna till varför matförgiftningsfall inte 
rapporterats in till en myndighet. 
 

2. Syfte 
Syftet var att undersöka förekomsten och källor till misstänkta matförgiftningsfall och 
eventuella orsaker till icke-rapportering. 

2.1. Frågeställningar 
1. Hur många av respondenterna har blivit drabbade av misstänkta matförgiftningar i 

eller utanför hemmet de senaste fem åren? 
2. Hur många av de drabbade rapporterade fallet till någon myndighet? 
3. Vad var eventuellt orsaken till att fallet inte rapporterades in? 

 

3. Material och Metod 

3.1. Design 
Kvantitativ metod valdes för att svara på syftet. Studiens syfte var att undersöka förekomsten 
och källor till misstänkta matförgiftningsfall och ta reda på eventuella orsaker till icke-
rapportering, och en tvärsnittsstudie var mest lämplig. Det fanns ett intresse att få in ett större 
antal svar på dessa frågor och därför skickades en kvantitativ webbaserad enkät ut.  

3.2. Litteraturgenomgång 
Litteratursökningen utfördes via databaserna Pubmed och CINAHL. Sökord och 
sökkombinationer som användes var följande: “selfreported food poisoning”, “reporting 
foodborne illness”, “foodborne illness AND municipality”, “foodborne disease AND risk 
factors food ”, “gastrointestinal illness AND food”, “foodborne illness AND increased risk”, 
“public restaurants hygiene”, “gastrointestinal illness Sweden” och Food safety knowledge”. 
I de valda avgränsningarna ingick att de vetenskapliga artiklarna tidigast var från år 2000 och 
att samtliga har utförts på människor. Utifrån detta valdes relevanta artiklar till studien ut. 
Vissa studier valdes ut med hjälp av referenslistor från liknande studier och är därför inte 
anpassade efter inklusionskriteriet “artiklar från år 2000”.  
 
Övrig webbaserad litteratursökningen gjordes på hemsidor såsom Livsmedelsverket, 
Folkhälsomyndigheten och WHO. Utöver detta användes relevant kurslitteratur. 
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3.3. Tillvägagångssätt 

3.3.1. Enkät 
Att utföra en webbaserad enkät ansågs vara en tidseffektiv metod då respondenterna kunde 
välja att svara på enkäten den tid de passade dem (Bryman, 2011). Enkäten utformades med 
frågor samt ett följebrev i programmet Google Forms (Google, 2018). I följebrevet 
informerades respondenterna bland annat om studiens syfte, att deltagandet är helt frivilligt 
samt kontaktuppgifter till forskarna om eventuella frågor skulle uppstå. Enkäten innehöll elva 
frågor (Bilaga 2. Enkät med följebrev). Inledningsvis ställdes demografiska frågor (1-3) om 
kön, ålder och bostadsort. Därefter ombads respondenterna att svara på åtta frågor (4-11) 
angående matförgiftningar och inrapportering av matförgiftningar till myndigheter. Frågorna 
varierade mellan att ha flera svarsalternativ eller att ha “ja/nej/vet ej” som svarsalternativ. 
Endast ett alternativ gick att välja till samtliga frågor. Till vissa frågor fanns möjlighet att 
svara “annat” och därefter lämna ett skriftligt svar. Författarna till studien konstruerade 
samtliga enkätfrågor själva. Till vissa frågor fanns svarsalternativet “Jag misstänker inte att 
jag blivit matförgiftad”. Alternativet togs med för att underlätta databearbetningen och 
uppsatsförfattarna tog sedan bort under detta vid dataanalysen.  
 

3.3.2. Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes innan datainsamlingen påbörjades. Pilotstudien syftade till att 
säkerställa att enkätfrågorna var lätta att förstå och för att identifiera om det fanns några 
oklarheter (Bryman, 2011). Enkäten skickades via E-mail till sex personer (tre kvinnor och 
tre män) i uppsatsförfattarnas närhet som fick läsa igenom enkäten och svara på frågorna. 
Därefter gav de respons på formulering av frågor, svarsalternativ och om något var otydligt. 
Samtliga deltagare i pilotstudien hade högskoleutbildning och var mellan 27-33 år gamla. 
Förändringar gjordes utifrån den respons de gav och redovisas i tabell 1.  
 
 
Tabell 1. Förändringar i enkäten efter pilotstudien 
Ändring som gjordes Beskrivning Motivering 

Ett svarsalternativ lades till 
under fråga nr 5 

Svarsalternativet “Både i 
Sverige och utomlands”  

Respons från en deltagare 
till pilotstudien som blivit 
matförgiftad både i Sverige 
och utomlands 

Ett svarsalternativ lades till 
under fråga nr 9 

Svarsalternativet “Jag visste 
att man skulle anmäla, men 
inte hur” 

Respons från en deltagare 
till pilotstudien som tyckte 
att det var ett relevant 
svarsalternativ 

Svarsalternativet “annat” 
under fråga nr 6 och 9 

Svarsalternativet “annat” 
med möjlighet att skriva en 
motivering  

För att inte utelämna svaret 
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3.3.3. Urval 
Med hänsyn till studiens ekonomiska- och tidsmässiga begränsningar och för att få tillräckligt 
stor respons publicerades enkäten via större grupper på det sociala mediet Facebook. Urvalet 
är ett icke-slumpmässigt urval vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras (Bryman, 
2011). Inklusionskriterier för att få delta i studien var att de skulle fyllt 18 år, vara boende i 
Sverige samt att de medgett sitt samtycke till deltagandet av studien. Eftersom enkäten var 
skriven på svenska var det även krav på att kunna läsa svenska. 
 

3.3.4. Insamling av data 
Enkäten skickades ut till respondenterna via grupper på Facebook. Grupperna var redan 
kända för forskarna och kriterier var att använda sig av grupper med många deltagare, en 
ungefärlig jämn könsfördelning samt att gruppen inte var låst till ett geografiskt område. 
Grupperna var Träning och kost- följdindröm och Träningsglädje & inspiration. Enkäten 
publicerades 13 april 2018 och var öppen i 10 dagar. 
 
 
Tabell 2. Facebookgrupper där enkäten publicerades 

Gruppnamn Antal deltagare Beskrivning 

Träning och kost- 
Följdindröm 

42 419 Sluten grupp för kost- och träningsintresserade 
att dela med sig av tips och erfarenheter 

Träningsglädje och 
inspiration 

69 338 Sluten grupp för inspiration och diskussion om 
frågor som rör träning, kost och hälsa 

 

3.3.5. Databearbetning 
Alla frågor hade fasta svarsalternativ. Fråga nr 6 och nr 9 hade utöver fasta svarsalternativ 
även ett öppet svarsalternativ där möjlighet fanns att lägga till en förklaring (Bilaga 3). 
Microsoft Excel användes för databearbetning. Variablerna är kategoriska, det vill säga, icke-
numeriska och data kan visa förekomsten av en viss egenskap (Ejlertsson, 2012). Till 
kategoriska variabler är stapeldiagram, cirkeldiagram och frekvenstabeller lämpligt 
(Ejlertsson, 2012). Alla svar sammanställdes och organiserades i frekvenstabeller. 
Stapeldiagram användes till presentation av resultat. Deltagarna som avgivit svaret “jag 
misstänker inte att jag blivit matförgiftad” togs bort under bearbetningen av gällande frågor. 
Till stapeldiagram användes andel i procent. En gruppering gjordes av svarskategorier där 
antalet svar var lågt. Antal svar från Malmö och Göteborg var endast tre respektive sex. 
Dessa sammanställdes med Stockholm under kategorin “Storstäder” i resultatet. I 
åldersgrupperna 55 och över befann sig 7 deltagare (Tabell 4) och dessa sammanställdes med 
åldersgruppen 45-54 till kategorin  >45 år i figurerna. Kategorin “annat” tillhör en 
sammanställning av svar som respondenterna själv har skrivit under öppna svarsalternativ 
och som ej kunde placeras under övriga kategorier. 
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Figur 1. Flödesschema över datainsamlingsprocessen 
 

3.4. Bortfall 
Vid användning av enkät som metod måste bortfall beaktas. Det kan handla om både internt- 
och externt bortfall. Internt bortfall i en enkät är exempelvis då respondenter medvetet eller 
omedvetet inte svarar på en fråga. Externt bortfall innebär att personer som tillfrågats att delta 
i undersökningen helt valt att inte delta (Ejlertsson, 2012). Den aktuella studien är en frivillig 
enkätstudie publicerad via Facebook och det är oklart hur många personer den är exponerat 
för och därför är det externa bortfallet inte mätbart. Däremot kan internt bortfall förekomma. 

3.5. Etiska överväganden 
Utgångspunkten i studien var att uppfylla fyra forskningsetiska principer, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
deltagarna i studien blir informerade om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och att de 
kan avbryta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva 
bestämmer över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas 
personuppgifter förvaras på ett säkert sätt så att inte obehöriga kommer åt dem. 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast ska användas till den aktuella studien 
och ska inte lämnas vidare till någon (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). För 
uppfyllande av informationskravet fick deltagarna information om studiens syfte, vilket stod 
skrivet i följebrevet till enkäten. I följebrevet blev de även underrättade om att det var helt 
frivilligt för dem att delta. De hade också rätt att avbryta sitt deltagande när de ville, utan att 
det skulle leda till några som helst konsekvenser för dem. För att samtyckeskravet skulle 
uppfyllas fick deltagarna lämna sitt samtycke innan de fyllde i enkäten. Enkäten var helt 
anonym och identifierade inte enskilda personer. Det insamlade materialet hanterades endast 
av forskarna till studien. Uppgifterna används endast i syfte att svara på forskningsfrågorna 
till den aktuella studien och kommer inte att vidarebefordras till någon annan. Detta innebär 
att även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylls. 
 

The image part with relationship ID rId11 was not found in the file.
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4. Resultat 
Av respondenterna var 73 procent (n=96) kvinnor och 27 procent (n=35) män. De största 
åldersgrupperna var 25-34 år (n=55) och 18-24 (n=28) och totalt befann sig 63 procent 
(n=83) av respondenterna inom detta åldersspann. I åldersgruppen 35-44 år var andelen 19 
procent (n=25) i gruppen 45-54 år 12 procent (n=16). Andelen respondenter inom 
åldersgruppen 55 år och över var 6 procent (n=7). En av deltagarna valde att inte besvara en 
fråga och det uppstod internt bortfall och dennes enkät togs bort.  
Av de 131 respondenterna misstänkte 61 procent (n=79) att de blivit matförgiftade under de 
senaste 5 åren. Av de som blivit matförgiftade hade 17 procent (n=14) blivit inlagda på 
sjukhus eller kontaktat en akutmottagning på grund av matförgiftningen (Figur 2). 
 

 
Figur 2. Svar till fråga 7. “Har du vid något tillfälle under de senaste 5 åren kontaktat 
akutmottagning/sjukhus på grund av matförgiftning eller misstanke om matförgiftning?” 
(n=81) 
 
Av de tillfrågade som blivit matförgiftade svarade 71 procent (n=55) att de blivit 
matförgiftade i Sverige. Det näst vanligaste svaret var både i Sverige och utomlands och 6 
procent (n=4) svarade att de blivit matförgiftade utomlands (Figur 3). 
 

 
Figur 3. Svar till fråga 5. “Var misstänker du att du blev matförgiftad?” (n=81) 

The image part with relationship ID rId11 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId11 was not found in the file.
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Av deltagarna som blivit matförgiftade svarade endast 10 procent (n=9) att de rapporterat 
fallet till någon myndighet, men till frågan om framtida fall av matförgiftningar svarade 47 
procent (n=35) att de skulle rapportera fallet. En femtedel av de tillfrågade har kännedom om 
till vilken myndighet misstänkta matförgiftningar ska rapporteras till (Figur 4). 
 

 
Figur 4. Svar till fråga 11. “Vet du till vilken myndighet man ska anmäla misstänkta 
matförgiftningar i din kommun?” (n=131) 
 
I kategorin storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö) hade 85 procent (n=38)  blivit 
matförgiftade under de senaste fem åren jämfört med 53 procent (n=26)  i mindre städer 
(<200.000 invånare) och 60 procent (n=19) i mindre ort/glesbygd (Figur 5). 
 

 
Figur 5. Andelen som misstänker att de drabbats av matförgiftning vid något tillfälle under de 
senaste 5 åren (n=131). 
  
Misstänkt källa till matförgiftning skiljde sig beroende på stadsstorlek och bland boende i 
storstad misstänkte 69 procent (n=30) att källan till matförgiftningen var mat från restaurang 
och 13 procent (n=5) mat tillagat i hemmet (Figur 6). Av respondenter boende i mindre städer 
(<200.000 invånare) misstänkte 76 procent (n=38) att källan var mat från restaurang och 8 
procent (n=4) mat tillagat i hemmet (Figur 6). Det var mindre skillnad inom gruppen mindre 
ort/glesbygd. Inom denna grupp angav 33 procent (n=12) att mat från restaurang var källan, 

The image part with relationship ID rId11 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId11 was not found in the file.
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25 procent (n=10) mat tillagat i hemmet och 21 procent (n=8) svarade att källan var varm 
eller kall rätt från butik (Figur 6). Kategorin “Annat” är en sammanställning av kommentarer 
som lämnats av respondenter som inte kunde placeras under övriga kategorier. Exempel på 
sådana kommentarer var “Hundmat”, “killbaciller” eller  “Det låg en död kråka under bordet” 
samt opassande kommentarer av rasistiska eller sexuell karaktär.  
 

 
Figur 6. Källor till matförgiftning och olika stadsstorlekar (n=81)  
 
Misstänkt källa till matförgiftning skiljde sig även mellan olika åldersgrupper och det var 
ungefär 25 procent fler fall av matförgiftning orsakat av mat tillagat i hemmet i åldersgruppen 
18-24 år jämfört med äldre åldersgrupper (Figur 7). I åldersgruppen 18-24 svarade 45 procent 
(n=12) att källan till matförgiftning var mat från restaurang och 25 procent (n=10) mat tillagat 
i hemmet. Färdig varm eller kall rätt från butik angavs som källa av 15 procent (n=5). Den 
största åldersgruppen var 24-34 år (n=55) och mat från restaurang var det vanligaste svaret 
med 67 procent (n=37). Det näst vanligaste svaret bland denna åldersgrupp var färdig varm 
eller kall rätt från butik med 18 procent (n=10) och endast 9 procent (n=5) svarade att källan 
var mat tillagad i det privata hushållet. Mat från restaurang var även det vanligaste svaret 
bland övriga åldersgrupper (Figur 7). 
 

 
Figur 7. Källor till matförgiftning i olika åldersgrupper (n=81) 
 

The image part with relationship ID rId11 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId11 was not found in the file.
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Den vanligaste orsaken till att matförgiftningen inte rapporterats var att inte veta om att man 
ska rapportera och 43 procent (n=35) av respondenter som blivit matförgiftade angav detta 
svarsalternativ (Figur 8). Att vara osäker på om det var matförgiftning eller något annat som 
orsakat symptomen angavs som anledning av 19 procent (n=16) , och 14 procent (n=12) 
svarade att de inte trodde att det skulle leda till någon åtgärd. Andelen som svarade att inte 
vara tillräckligt sjuk var 9 procent (n=8) (Figur 8.). Kategorin “Annat” är en sammanställning 
av kommentarer som respondenterna själv har skrivit in under det öppna svarsalternativet. 
Exempelvis: “Missnöjd med smaken”, “Det var olagligt”, “Jag slängde bort allt”, “Ödlorna”. 

 
 
Figur 8. Orsaker till att misstänkt matförgiftning inte rapporterades till myndighet (n=81) 
 
 

5. Diskussion 

5.1. Resultatsammanfattning 
Enkätundersökningens respondenter uppgick till 131 personer som var fördelat mellan 96 
kvinnor och 35 män. Av dessa var det 61 procent (n=79) som uppgav att de hade blivit 
matförgiftade under de senaste 5 åren. Av respondenterna som blivit matförgiftade (n=79) 
angav 71 procent (n=55) att de blivit matförgiftade i Sverige och den vanligaste källan var 
mat från restaurang. Av deltagarna som blivit matförgiftade svarade endast 10 procent (n=9) 
att de rapporterat fallet till någon myndighet och 81 procent (n=107) av samtliga 
respondenter angav att de inte visste till vilken myndighet en misstänkt matförgiftning ska 
rapporteras. Den vanligaste orsaken till att misstänkt matförgiftning inte rapporterats var: att 
de inte visste att man skulle rapportera. Andra vanliga orsaker var: att vara osäker på om 
symtomen berodde på matförgiftning eller något annat, att inte tro att rapportering skulle leda 
till någon åtgärd och att inte tycka att man var tillräckligt sjuk. 

The image part with relationship ID rId11 was not found in the file.
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5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Rapportering av matförgiftningar 
Det var 10 procent av de som blivit matförgiftade som svarade att de rapporterat in fallet till 
en myndighet. Varje år rapporteras det runt 2000-3000 matförgiftningar till myndigheter 
(Livsmedelsverket, 2018). Det motsvarar cirka 4-6 procent då man misstänker att runt 500 
000 personer drabbas av matförgiftningar årligen (Toljander & Karnehed, 2010; Norling, 
1994). En möjlig förklaring till detta är att de som valde att svara på enkäten fann den 
intressant eftersom de visste med sig att de själva hade drabbats, och att det därför ledde till 
ett något högre resultat i denna studie. Dock undersöktes i den aktuella studien ifall man 
drabbats av matförgiftning under de senaste fem åren istället för endast under ett år tillbaka. 
Även det kan ha medfört till en högre andel i denna studie. Ungefär lika många deltagare 
svarade ja som nej på frågan “om du skulle bli matförgiftad, skulle du anmäla det till någon 
myndighet?”. Det tyder på att det finns vilja från befolkningen att rapportera in 
matförgiftningar till kommunen. Svaren stämmer överens med en tidigare liknande studies 
resultat där 48 procent av de tillfrågade uppgav att de skulle rapportera misstänkta 
matförgiftningar till kommunen och om det fanns ett telefon- eller internetsystem svarade tre 
av fyra att de var villiga att rapportera (Toljander & Karnehed, 2010).  
 

5.2.2. Orsaker till underrapportering 
De vanligaste orsakerna till vad respondenterna svarade på frågan om varför de inte 
rapporterat in den misstänkta matförgiftningen till en myndighet var: att de inte visste att man 
skulle rapportera, att vara osäker på om symtomen berodde på matförgiftning eller något 
annat, att inte tro att rapportering skulle leda till någon åtgärd och att inte tycka att man var 
tillräckligt sjuk (Figur 8). Dessa fynd har även en amerikansk studie hittat som de främsta 
orsakerna till varför man inte väljer att rapportera in en matförgiftning (Arendt et al., 2013). 
Det som flest svarade på denna fråga var att de inte visste att man skulle rapportera. Eftersom 
respondenterna endast kunde välja ett svarsalternativ är det möjligt att det i verkligheten var 
fler alternativ som passade men att de för enkelhetens skuld valde alternativet som stod först. 
Den stora andelen (81%) som svarade “Nej” till fråga nr 11 “Vet du till vilken myndighet 
man ska anmäla misstänkta matförgiftningar i din kommun” (Figur 4) tyder på okunskap 
kring att misstänkta matförgiftningar ska rapporteras in till en myndighet. Det är därför 
möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om respondenterna fick välja fler svarsalternativ. 
Det behöver spridas mer information kring hur viktigt det är av inrapportering av 
matförgiftningar eftersom det ökar chansen att ta reda på smittkällan och förebygga att fler 
utsätts. Den näst vanligaste angivna anledningen var “Jag var osäker på om det var 
matförgiftning som orsakade symtomen” (Figur 8). Inkubationstid för insjuknande är 
beroende av bakterieart och för vissa arter kan det ta upp till flera dygn innan symtomen 
framträder. Clostridium botulinum är ett exempel på en bakterie med lång inkubationstid, 
vanligtvis 18-36 timmar men det kan variera upp till 8 dagar efter intag (Lampel, Al-Khaldi 
& Cahill, 2012). Campylobacter, som enligt Helms et al. (2006) är en av de vanligaste 
förekommande patogenerna som orsakar matförgiftning har inkubationstid på 2-5 dagar 
(Lampel et al., 2012). Det kan vara svårt för drabbade att veta exakt vad som orsakar symtom 
när de uppstår en längre tid efter smitta, och om det finns något samband mellan symtom och 
intag av mat. Svarsalternativet “Jag trodde inte trodde det skulle leda till någon åtgärd” 
svarades av 9 procent och en mindre andel valde svarsalternativen “Jag ville skydda 
restaurangen jag ätit på”, “Jag tyckte inte att jag var tillräckligt sjuk”, “Jag visste att man 
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skulle anmäla, men inte hur” eller “Jag tycker att det är oviktigt”. Förklaringen kan också i 
det här tillfälle vara att det bara gavs möjlighet att välja ett alternativ. Att tycka att man inte 
är tillräckligt sjuk är en bidragande orsak till underrapportering enligt Harper et al. (2014), 
och troligtvis hade flera svarat detta eller övriga alternativ om möjlighet gavs till att välja fler.  

5.2.3. Matförgiftning orsakat av mat från restaurang 
Resultatet visade att av alla respondenter bosatta i storstäder (Stockholm, Göteborg och 
Malmö) misstänkte 85 procent att de blivit matförgiftade under de senaste fem åren jämfört 
med totalt 55 procent i mindre städer. Samtidigt var svarsalternativet “Restaurang” det svar 
som flest angav på frågan om varifrån matförgiftningen kom. En förklaring till den regionala 
skillnaden i misstänkt källa till matförgiftning kan vara att det är vanligare bland bosatta i 
storstäder att äta måltider utanför hemmet. Enligt Jordbruksverket (2015) är uteätande störst i 
storstäder och förortskommuner och 40 procent av livsmedelsutgifterna i dessa grupper 
beräknas gå till uteätande. I övriga kommuner är andelen 18-27 procent. En svensk studie 
visade att buffé, kebab, hamburgare och pizza var bland de vanligaste angivna 
livsmedelskategorierna som utpekades som smittkällor till matförgiftning (Lindblad et al., 
2009). Det är naturligtvis fler människor som vid samma tillfälle drabbas av matförgiftning 
orsakad av restaurang eller buffé jämfört med mat som tillagats till ett begränsat antal 
personer i hemmet, något som påverkar frekvensen av fall från restaurang. 
Livsmedelsföretagare ansvarar för att maten är säker och är skyldiga att se till att kraven i 
lagstiftningen är uppfylld. EG förordningen (852/2004) gäller för alla livsmedelsföretagare 
och ett grundläggande mål är att säkra en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa. 
Dessutom har nationella branschriktlinjer framtagits utifrån EG-förordningen som förutom att 
beskriva krav om hygien, också beskriver hur företagen kan göra för att uppfylla kraven 
(Livsmedelsverket, 2016). Det är frivilligt för restauranger att använda branschriktlinjerna 
såvida lagstiftningens krav uppfylls. Resultatet från denna studie indikerar att det kan finnas 
brister i restaurangbranschens hygienrutiner och kommunala kontroller visar att det 
förekommer (Livsmedelsverket, 2017; Miljöförvaltningen, 2010).  
 

5.2.4. Matförgiftning orsakat av mat tillagad i hemmet 
Antalet misstänkta matförgiftningar i hemmet var sammanlagt mycket lågt vilket kan bero på 
flera orsaker. En möjlig förklaring kan vara att konsumenter är försiktiga och oroliga för att 
äta dålig mat. Ett av de främsta orsakerna till matsvinn i privata hushåll är att maten har 
passerat bäst-före-datum vilket tyder på att konsumenterna läser på förpackningarna innan de 
äter (Naturvårdsverket, 2013). Om det handlar om rädsla för sensoriska förändringar eller 
mikrobiologiska framgick dock ej av artikeln. Dessutom visar studier att privatpersoner har 
kunskap om korrekt kylskåpstemperatur (Kennedy et al., 2005; Marklinder, Lindblad, 
Eriksson, Finnson, Lindqvist, 2004). Däremot framgår det av samma studier att en stor andel 
av respondenterna saknar kylskåpstermometer i sitt kylskåp och vetskapen om korrekt 
temperatur är till ingen nytta. Flera studier tyder på bristande kökshygien i privata hushåll 
(Kennedy et al., 2005; Marklinder et al., 2013; Marklinder et al., 2004; Redmond et al., 
2003). De mest förekommande riskerna verkar vara felaktig hantering av rått kött och felaktig 
rengöring av knivar och skärbrädor. Att sprida kunskap om livsmedelssäkerhet och patogena 
bakterier kan troligtvis förbättra kökshygien i privata hem. Konsumenter med 
mikrobiologiska kunskaper är signifikant bättre på att hantera känsliga livsmedel samt att på 
ett korrekt sätt rengöra köksredskap jämfört med personer med lägre kunskaper inom området 
(Kennedy et al., 2005). Rapporter om matsäkerhet och epidemier till allmänheten har 
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dessutom visat sig öka människors medvetenhet om livsmedelssäkerhet och konsekvensen av 
felaktig hantering av mat (Redmond & Griffith, 2003).  
Matförgiftning orsakat av mat tillagad i hemmet var betydligt högre bland den yngre 
åldersgruppen. Vad resultatet beror på är osäkert, men studier har visat att unga vuxna har 
begränsad kunskap om livsmedelssäkerhet vilket kan vara en förklaring (Abbot, Byrd-
Bredbenner & Schaffner, 2007; Green & Knechtges, 2015). Skolämnet hem- och 
konsumentkunskap är näst efter mödrar den viktigaste källan till kunskap om 
livsmedelssäkerhet för barn och unga enligt en studie på svenska skolbarn (Lange, Göranzon, 
Fleig, & Marklinder, 2018). Studien tyder på att skolan är en bra arena för att lära ut 
livsmedelssäkerhet till unga. Den allra viktigaste källan var enligt eleverna deras mödrar. 
Undersökningen visade dock att endast en liten andel av barnen deltog i matlagningen 
tillsammans med föräldrarna. Att bidra till matlagning hemma skulle kunna förbättra ungas 
kunskaper om livsmedelssäkerhet. Enligt Lange, Göranzon och Marklinder (2016) har 
svenska skolbarn begränsat kunskap om livsmedelssäkerhet. Undervisning om 
livsmedelshygien inom hem- och konsumentkunskap varierar stort och mer fokus ligger på 
rengöring än till exempel att undvika korskontaminering och att kyla ner mat optimalt  
(Lange, Göranzon & Marklinder, 2014). Orsaker kan bero på olika faktorer såsom antal år 
man arbetat, utbildning och dagliga rutiner i klassrummet. Samhället bör stärka utbildning om 
livsmedelshygien till de yngre i större utsträckning, till exempel genom att systematiskt 
utveckla undervisning om livsmedelshygien i hem- och konsumentkunskap.  
 

5.2.5. Matförgiftningar orsakade av utlandsresor 
Andelen respondenter som angav att de blivit matförgiftade utomlands eller både i Sverige 
och utomlands var 21 procent, en låg andel jämfört med matförgiftningar orsakade i Sverige 
(Figur 3). Att drabbas av diarré orsakat av mat eller vatten i samband med resa är mycket 
vanligt (Ekdahl, De Jong, Wollin, Andersson, 2005; Gascon, 2006). De vanligaste bakteriella 
orsakerna till diarré under resa är Aeromonas, Salmonella, Shigella, Campylobacter och E-
coli (Gascon, 2006). En svensk studie visade att 75 procent av diagnostiserade fall av 
Salmonella är relaterade till utlandsresa (Ekdahl et al., 2005). Den vanligaste orsaken till 
medicinsk konsultation under semester är akut diarré (Vilkman, Pakkanen, Lääveri, 
Siikamäki & Kantele, 2016). Anledningen till att antalet misstänkta matförgiftningar under 
utlandsresor var lågt i denna undersökning är oklart. En möjlig förklaring kan vara att frågan 
om matförgiftningar ställdes fem år tillbaka i tid vilket kräver att respondenten har bra minne. 
Enkäten publicerades under april månad och enligt Visma (2017) är juli och augusti de 
vanligaste semestermånaderna och det finns en möjlighet att sjukdomsfall har glömts bort 
sedan senaste semester eller att respondenter vid flera tillfällen har blivit matförgiftade men 
valt att ange det senaste tillfället.   
 

5.3. Metoddiskussion 

5.3.1. Enkät som metod 
Bryman (2011) menar att en webbaserad enkät är en bra metod för att samla in data i den 
bemärkelsen att man på ett effektivt sätt kan få in många svar under kort tid jämfört med när 
enkäter skickas ut via posten. Det är dessutom billigare med en webbaserad enkät än att 
skicka ut enkäterna i pappersformat. Online-enkäter tenderar också att få fler besvarade 
frågor jämfört med när respondenterna fyller i enkäten för hand, vilket leder till färre interna 



18 

bortfall. Dock kan en webbaserad enkät ge ett större externt bortfall ifall många väljer att inte 
svara på enkäten. Respondenterna behöver också ha tillgång till internet vilket kan göra att 
urvalet begränsas (Bryman, 2011). 
En annan nackdel med metoden är att respondenterna behöver vara motiverade till att besvara 
enkäten (Bryman, 2011). Det är möjligt att de som valde att delta intresserar sig för det 
aktuella ämnet och just därför tog sin tid till att besvara enkäten. Eftersom enkäten innehöll 
frågor som riktade sig till hela allmänheten kan det innebära ett stort bortfall av data. 
Facebook-grupperna där enkäten publicerades handlade om kost och träning och med stor 
sannolikhet är de som är medlemmar i grupperna intresserade av just detta. Det är också 
möjligt att vissa av dessa personerna arbetar eller har arbetat inom livsmedelsbranschen och 
därför funnit enkäten extra intressant och valt att svara på den. Det här är ett vanligt problem 
vid enkätundersökningar som kan medföra att resultatet blir skevt (Bryman, 2011). Enkäten 
var dock kortfattad och gick snabbt att svara på. Det kan underlätta då man vill att även de 
som inte är intresserade av ämnet ändå kan tänka sig att svara på enkäten (Bryman, 2011). 
Att utföra en kvantitativ enkätstudie i jämförelse med exempelvis kvalitativa intervjuer har 
den fördelen att mänsklig påverkan reduceras. Under intervjuer är det möjligt att ledande 
frågor ställs eller att intervjuaren på något sätt kan påverka respondenten med minspel eller 
tonfall i rösten, vilket kan ge påverkan på resultatet. Det problemet förekommer inte på 
samma sätt vid en enkätstudie (Bryman, 2011). 
 

5.3.2. Utformning av enkätfrågor 
Enkätfrågorna hölls kortfattade och hade studiens syfte och och frågeställningar i åtanke, 
vilket är viktigt vid utformning av enkätfrågor (Bryman, 2011). I efterhand har en del 
problem med formuleringar och svarsalternativ upptäckts i enkätfrågorna. Fråga 4 i enkäten 
löd “Har du vid något tillfälle under de senaste 5 åren misstänkt att du blivit matförgiftad?” 
Fem år är en mycket lång tid och det kan vara svårt att minnas vad som har hänt så långt 
tillbaka. Med fördel hade frågan i enkäten kunnat ställas med ett kortare tidsspann. 
Förslagsvis om man misstänkt att man blivit matförgiftad under det senaste året, då det är 
möjligt att respondenterna ändå inte minns längre tillbaka än så. Mats Lindblad menar att det 
bästa vore ifall man skulle ställa denna fråga varje månad, ifall respondenterna misstänker att 
man blivit matförgiftad under den senaste månaden som varit (Marklinder, 2015). Det skulle 
vara lättare för deltagarna att minnas. Skulle man ställa denna fråga en gång i månaden under 
ett år är det också möjligt att se om det finns årstidsvariation av matförgiftningar (Marklinder, 
2015). Detta hade dock inte varit möjligt i denna studie på grund av tidsbegränsningar. 
En annan begränsning med enkätfrågorna var fråga 3 “Stad/nuvarande bostadsort” där de 
tillfrågade hade svarsalternativen “Stockholm”, “Göteborg”, “Malmö”, “Mindre stad 
(<200.000 invånare)” samt “Mindre ort/Glesbygd”. Svarsalternativen var inte helt tydliga då 
var kan finnas oklarheter och olika uppfattningar om vad som är en mindre stad och mindre 
ort. Med fördel hade svarsalternativet kunnat lämnas öppen för ett skriftligt svar som i 
efterhand sammanställts för att på egen hand gruppera bostadsorter till större regioner.  
I fråga fem till nio i enkäten fanns svarsalternativet “Jag misstänker inte att jag blivit 
matförgiftad”. För respondenterna som inte blivit matförgiftade kan detta ha uppfattats som 
irriterande att ange samma svar till ett flertal frågor i enkäten. Med fördel hade enkäten 
kunnat utformas annorlunda så att de som inte blivit matförgiftade direkt skickats vidare till 
fråga tio. Anledningen till att detta inte skedde var på grund av uppsatsförfattarnas okunskap 
kring att utforma webbenkäter. 
En annan miss i enkäten går att hitta i fråga två där respondenten ombads fylla i vilken 
åldersgrupp de tillhör. Den näst sista åldersgruppen var “55-64” och därefter fanns 
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alternativet  “>65” att välja. Detta innebär att det inte fanns något alternativ för personer som 
var 65 år eftersom det sista alternativet syftar till personer över 65 år. 
Det finns möjlighet att personer misstänker att de drabbats av fler än en matförgiftning under 
den angivna tidsperioden. Om man misstänker flera fall av matförgiftning kan detta påverka 
svaren på de efterföljande frågorna i enkäten, exempelvis kanske man rapporterat till en 
myndighet en gång men inte en annan. Frågorna bör således gällt den senaste gången man 
misstänkt att man blivit matförgiftad. Det fanns bara möjlighet att välja ett svarsalternativ till 
frågorna vilket kan ha påverkat resultatet. Särskild till fråga 9 (Bilaga 3) vore det lämpligt att 
ha flervalsalternativ då frågan svarar på en viktig del av syftet.  
 

5.3.3. Ålder- och könsfördelning bland respondenter 
Av respondenterna var 73 procent kvinnor. Kvinnor tenderar att svara på 
folkhälsoundersökningar i högre grad än män enligt Linden-Boström och Persson (2010). 
Resultatet är inte förvånande då kvinnor ofta är överrepresenterade bland respondenter till 
undersökningar (Samhälle opinion medier institutet, 2012). Enligt IIS (2016) är unga kvinnor 
mest aktiva på sociala medier, vilket också kan vara en orsak till att fler kvinnor valt att svara 
på enkäten som delades via det sociala mediet Facebook. 
Runt 60 procent av studiens deltagare var mellan 18-34 år. Att åldersfördelningen inte var 
helt jämnt fördelat kan också förklaras med att enkäten publicerades på Facebook. Fler unga 
personer är aktiva på sociala medier jämfört med personer i de äldre målgrupperna (Pew 
Research Center, 2018). Det kan därför vara anledningen till att så stor andel av enkätens svar 
kom från unga personer. Detta innebär att vissa åldersgrupper är underrepresenterade i den 
aktuella studien, främst åldersgrupperna med personer som är 45 år och äldre. 
 

5.3.4. Styrkor och svagheter 
Enkäten delades via Facebook och det finns en risk att personen som svarar utger sig för att 
vara någon annan och detta påverkar studiens validitet. Ett krav till att delta i studien var att 
deltagaren var över 18 år, men eftersom enkäten delades via Facebook och all data är 
självrapporterat är det ingen garanti att deltagare under 18 inte har deltagit. En pilotenkät 
utfördes innan datainsamlingsprocessen och höjer studiens styrka (Bryman, 2011). Dock är 
frågorna skrivna av studenterna själva och har inte använts i någon tidigare studie.  
Frivilliga enkätstudier medför ofta stort externt bortfall jämfört med intervjuer vilket 
påverkar studiens reliabilitet. En styrka med metoden är däremot att man når ut till många 
personer på kort tid. För ökad validitet undveks ord som “ofta” och “mycket” i frågorna 
eftersom det kan tolkas olika mellan olika personer (Bryman, 2011; Ejlertsson, 2012). 
Enkätfrågorna var tydliga, hade ett enkelt språk och varje fråga konstruerades så att de bara 
kunde tolkas på ett sätt för att höja reliabiliteten. Det är svårt att veta ifall man fått samma 
resultat om man gjorde studien en gång till. Enkäten publicerades i två Facebook-grupper 
under en begränsad tid. Om enkäten publicerats vid ett annat tillfälle är det möjligt att helt 
andra personer som är medlemmar i Facebook-grupperna hade svarat på enkäten, vilket kan 
leda till andra svar. Därför är det svårt att säga hur hög reliabilitet studien har. En annan 
svaghet är att all data är självrapporterat, det kan därför inte garanteras att respondenterna har 
svarat sanningsenligt. En av deltagarna valde att inte besvara en fråga och det uppstod internt 
bortfall och dennes enkät togs bort (Ejlertsson, 2012). Eftersom det endast gällde en deltagare 
och en fråga hade det ingen större inverkan på resultatet. 
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5.5. Uppsatsens relevans i relation till kostvetarprofessionen 
I utbildningsplanen för Kostvetarprogrammet står skrivet att “visa sådan färdighet som 
fordras för att självständigt arbeta med kostrelaterade frågeställningar inom olika 
verksamheter och däri kunna ta hänsyn till matens komplexitet med avseende på näring, 
hygien, sensorik, miljö, ekonomi och med hänseende till kulturella aspekter” (Uppsala 
Universitet, 2015). En viktig del i en kostverates profession handlar om att kunna arbeta inom 
måltidsservice. Det innebär att tillgodose måltider till verksamheter såsom skolor, 
äldreboenden och sjukhus. Barn, äldre och sjuka kan vara extra känsliga mot matförgiftningar 
och det krävs därför god kunskap om hur mat ska hanteras på ett säkert sätt så att dessa 
personer inte utsätts för onödiga risker. Därför är livsmedelshygien en viktig aspekt för en 
kostvetare att ha kunskap om, för att i sin profession vara väl medveten om hur vanligt det 
egentligen är med matförgiftningar eftersom mörkertalet är stort. Det är också viktigt att vara 
medveten om vilka risker det kan medföra samt hur man på bästa möjliga sätt kan förebygga 
dessa.  
 

6. Slutsats 
Av de 131 respondenterna var det totalt 79 personer (61%) som uppgav att de hade blivit 
matförgiftade under de senaste 5 åren. Undersökningen tyder på att det finns en vilja från 
respondenterna att rapportera misstänkta fall av matförgiftning, dock saknar de kännedom om 
tillvägagångssätt. Endast 19 procent av samtliga respondenter hade kännedom om vilken 
myndighet misstänkta fall ska rapporteras till och 10 procent av respondenter som blivit 
matförgiftade rapporterade fallet. De vanligaste anledningarna till att misstänkta fall av 
matförgiftning inte rapporterats till myndighet var: att de inte visste att man skulle rapportera, 
att vara osäker på om symtomen berodde på matförgiftning eller något annat, att inte tro att 
rapportering skulle leda till någon åtgärd och att inte tycka att man var tillräckligt sjuk. Den 
vanligaste angivna källan till matförgiftning var maten från restaurang, men en vidare 
undersökning visade att det skiljde sig beroende på åldersgrupp (Figur 7). I åldersgruppen 18-
24 var matförgiftning orsakat av mat tillagat i hemmet betydligt högre jämfört med övriga 
åldersgrupper. Det behöver spridas mer information kring hur viktigt det är med 
inrapportering av matförgiftningar eftersom det ökar chansen att ta reda på smittkällan och 
förebygga att fler utsätts. 
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Bilaga 2. Enkät med följebrev 
 
Enkätundersökning om matförgiftningar 
Vad kul att du vill delta! 
Här kommer lite information till dig som önskar att svara på enkäten till studien - 
Förekomsten av misstänkta matförgiftningar i Sverige och orsaker till underrapportering. 
 
Vi är två studenter som studerar vår sista termin på institutionen för kostvetenskap vid 
Uppsala universitet. Just nu håller vi på med en undersökning om ämnet matförgiftningar 
som är en del av vår kandidatuppsats. 
Vi är mycket tacksamma och skulle uppskatta om du tog dig tid till att hjälpa oss genom att 
svara på enkäten om detta viktiga ämnet. Enkäten tar endast 5 minuter att genomföra. 
 
Vi söker dig som har fyllt 18 år och är boende i Sverige. 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är att drabbas av matförgiftningar 
utan att rapportera fallet till någon myndighet samt att ta reda på varför fallet inte har 
rapporterats in. 
 
Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta. 
 
Enkäten är helt anonym och alla svar behandlas konfidentiellt vid hjälp av kodning av 
insamlat material. Det insamlade materialet ska endast hanteras av forskarna till studien. 
Uppgifterna kommer enbart att användas i syfte att svara på forskningsfrågan till den aktuella 
studien och kommer inte att vidarebefordras till någon annan. 
Du får gärna kontakta oss om du har några funderingar om studien eller enkäten. 
 
Kontaktinformation 
Anneli Johannessen 
e-post: anneli.johannessen@hotmail.com 
 
Sofia Nyberg 
e-post: a.sofia.nyberg@gmail.com 
 
*Obligatorisk 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående och samtycker att delta * 
❏ Ja 

 
Jag är över 18 år och bor i Sverige * 
❏ Ja 

 
1. Kön 
❏ Kvinna 
❏ Man 

 
2. Ålder 
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❏ 18-24 
❏ 25-34 
❏ 35-44 
❏ 45-54 
❏ 55-64 
❏ >65 

 
3. Stad/Nuvarande bostadsort 
❏ Stockholm 
❏ Göteborg 
❏ Malmö 
❏ Mindre stad (<200.000 invånare) 
❏ Mindre ort/Glesbygd 

 
4. Har du vid något tillfälle under de senaste 5 åren misstänkt att du blivit matförgiftad? 
❏ Ja 
❏ Nej 

 
5. Var misstänker du att du blev matförgiftad? 
❏ I Sverige 
❏ Utomlands 
❏ Både i Sverige och utomlands 
❏ Vet ej 
❏ Jag misstänker inte att jag blivit matförgiftad 

 
6. Vilket av följande alternativ tror du orsakade matförgiftningen? 
❏ Mat tillagad i hemmet 
❏ Restaurang 
❏ Färdig varm eller kall rätt från butik (t.ex salladsbuffé, grillad kyckling) 
❏ Catering 
❏ Jag misstänker inte att jag blivit matförgiftad 
❏ Annat: 

 
7. Har du vid något tillfälle under de senaste 5 åren kontaktat akutmottagning/sjukhus på 
grund av matförgiftning eller misstanke om matförgiftning? 
❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Jag misstänker inte att jag blivit matförgiftad 

 
8. Rapporterade du in matförgiftningen till någon myndighet? 
❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Jag misstänker inte att jag blivit matförgiftad 

 
9. Vad var orsaken till att du inte rapporterade in det? 
❏ Jag visste inte att man skulle rapportera in det 
❏ Jag visste att man skulle anmäla, men inte hur 
❏ Jag tycker att det är oviktigt 
❏ Jag trodde inte att det skulle leda till någon åtgärd 
❏ Jag tyckte inte att jag var tillräckligt sjuk 
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❏ Jag ville skydda restaurangen jag ätit på 
❏ Jag var osäker på om det var matförgiftning eller något annat som orsakat symtomen 
❏ Jag misstänker inte att jag blivit matförgiftad 
❏ Annat: 

 
10. Om du skulle bli matförgiftad, skulle du anmäla det till någon myndighet? 
❏ Ja 
❏ Nej 
❏ Vet ej 

 
11. Vet du till vilken myndighet man ska anmäla misstänkta matförgiftningar i din kommun? 
❏ Ja 
❏ Nej 

 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


