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Sammanfattning
Idag är livsmedel ett ämne på den politiska agendan likväl något som gemene man har börjat
intressera sig för. Kvinnor med högre utbildning, inkomst och status tycks vara mer
intresserade av hälsosammare livsmedel. Därmed är det troligt att kvinnor kan ha ett större
intresse av livsmedel som kan ge särskilda hälsoeffekter, som till exempel livsmedel med
närings- och hälsopåståenden. Livsmedelslagstiftningen skyddar konsumenten från att
vilseledas och ska i sin tur underlätta för dennes livsmedelsval. Samtidigt ställer detta olika
krav på konsumenten. Syftet är att undersöka kvinnors upplevda kunskap om och attityder till
livsmedel med hälso- och näringspåståenden samt undersöka om de kan betraktas vara
genomsnittskonsumenter för respektive livsmedelsprodukt som undersöks. Studien byggdes
på en kvantitativ forskningsansats i form av en enkätundersökning. Ett icke-slumpmässigt
urval gjordes för att rekrytera 100 deltagare från olika platser i Uppsala. Alla som
rekryterades var kvinnor med en ålder mellan 18-70 år. Ett av huvudfynden var det varierande
resultaten gällande kunskapsnivån för de olika livsmedel som undersökts. Resultatet av
attityder till ett positivt påstående visar att majoriteten (80 procent) av deltagarna inte tror att
livsmedel med närings- och hälsopåståenden uppfyller vad de lovar. Attityder till ett negativt
påstående visade att nästan hälften (54 procent) av deltagarna tror inte på att friska personer
har någon nytta av att använda livsmedel med hälsopåståenden. Det fanns en stor spridning
gällande deltagarnas upplevda kunskapsnivå för olika livsmedelsprodukter. Den procentuella
andelen genomsnittskonsumenter för varje livsmedel räknades fram.
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Abstract
Food is a subject that both politicians and the general public today are interested in. Women
with higher education, income and status, seem to be more interested in healthier foods.
Therefore, it is likely that women may have a greater interest in foods that claim greater
nutritional and health benefits. Legislation protects consumers from being misled by food
producers, but at the same time, this creates higher demands on the consumers. The aim of
this study is to examine women's perceived knowledge and their attitudes to foods with
nutrition and health claims, and in turn analyze their perceived knowledge in order to
determine which participants were average consumers for each food product. The study was
based on a quantitative research approach in the form of a questionnaire survey. A total of 100
women between the ages of 18 to 70 years from various places in Uppsala were recruited
through a non-random sampling. One of the main findings showed that the participants’
perceived knowledge varied greatly regarding different foods. The results of the participants
attitudes towards the positive statement shows that the majority (80 percent) of the
respondents do not believe that foods with nutrition and health claims fulfill what they state.
Participants' attitudes to the negative statement show that almost half of the respondents (54
percent) do not believe that people with good health benefit from eating foods with health
claims. The percentage of the participants as average consumers for each food product was
determined.
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1. INTRODUKTION
Idag är livsmedel ett ämne på den politiska agendan likväl något som gemene man har börjat
intressera sig för. Människor påverkas i någon grad av all information som sociala medier
sänder ut och kan ses som en kompass som hjälper oss navigera i vår tillvaro (Forskning
2011). Ständigt rapporteras det om bekämpningsmedel som finns kvar i livsmedel, olika
tillsatser som kan vara cancerogena och vad för miljöpåverkan vissa livsmedel har. För att
göra ett bra livsmedelsval ska man agera ansvarsfullt som konsument, både för miljöns skull
och för sin egen hälsa. Till en början kan konsumenter ha en tendens att visa en skeptisk
attityd till nya livsmedel. Samtidigt som konsumenten idag står inför svårigheten att välja
livsmedel från det enorma utbudet som finns.
Media har bland annat skapat ett ideal om hur kvinnan ska se ut och denna föreställning bidrar
till att kvinnor blir mer fokuserade på sin hälsa och sin kropp (Wolf 1992). Det har blivit
populärt, som kvinna, att anamma dieter för att främst förändra sin kropp men likaså för att
påverka sitt välbefinnande. Några årtionden tillbaka var dieter och bantningsmetoder inte ett
utbrett fenomen som det är idag (Lundin & Åkesson 1996). Studier visar att kvinnor generellt
äter hälsosammare än män. Likväl äter människor med hög utbildning sundare än människor
med låg utbildning. Detta är ett tydligt mönster som även har studerats i Norden (Lindroos
2012).
Vidare finns det flertalet andra studier som visar att individer med högre utbildning, inkomst
och social status konsumerar mera frukt och grönsaker. Kvinnor konsumerar frukt och
grönsaker i större utsträckning än män. Forskning har visat att konsumtionen höjs för både
kvinnor och män vid stigande ålder (Johansson & Andersen 1998). Kvinnor med högre
utbildning, inkomst och status tycks vara mer intresserade av hälsosammare livsmedel som till
exempel frukt och grönsaker. Därmed är det troligt att kvinnor kan ha ett större intresse av
livsmedel som kan ge särskilda hälsoeffekter som livsmedel med närings- och
hälsopåståenden, även kallat functional foods (FF).
I en annan studie undersöktes svenska konsumenters användning av functional foods (FF) och
attityder till dessa. Syftet var också att undersöka vilka variabler som spelar roll vid val och
användning av FF. Exempelvis kunde det vara demografiska variabler, kostrelaterade
sjukdomar, intresse i kost och hälsa i allmänhet och attityder till FF. Det var 972 kvinnor och
män mellan 17-75 som ingick i enkätundersökningen. Resultaten visade bland annat att en
svensk konsument som köper FF har högre utbildningsnivå, är hälsomedveten och är allmänt
mer intresserade av hälsosamma livsmedel (Landström, Koivisto Hursti, Becker &
Magnusson 2007).
Flertalet studier har gjorts för att undersöka i vilken utsträckning konsumenter läser texterna
på livsmedelsprodukter gällande dess näringsvärde och innehållet av ingredienser. Resultatet
visade att det var en signifikant skillnad gällande i vilken utsträckning kvinnor och män läser
näringsvärdesdeklarationer och ingrediensförteckningar på livsmedelsförpackningar. Det
visade sig vara främst kvinnor med postgymnasial utbildning som läser informationen på
förpackningarna i högre utsträckning (Neuhouser, Kristal, Levy & Patterson 1999).
Etiketter tryckta på färdigförpackade livsmedel med näringsvärdesinformation är bland de
mest framstående informationskällorna för konsumenter att få information om näringen i
produkten. Näringsvärdesinformation uppfattas av konsumenter som en trovärdig källa för att
få pålitlig information, vilket i sin tur gör att en livsmedelsprodukts näringsvärde i många fall
styr konsumenters val av livsmedel. Tidigare forskning har visat på att det finns en koppling
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mellan sunda matvanor och att läsa produkters näringsvärdesinformation. Forskarna för
studien belyser att det finns en dubbelriktad sanning, att läsa näringsvärdesinformation kan
främja en sundare kost, men det kan vara individer som redan har hälsosamma matvanor som
är mer benägna att läsa etiketterna med näringsvärdesinformation (Campos, Doxey &
Hammond 2011).
Människor med hög utbildning har bättre förståelse för kostrelaterade sjukdomar och har en
positiv attityd till hälsorelaterade budskap på förpackningar. Till exempel fanns det en
signifikant korrelation mellan kunskap om fiber och förståelse för hälsobudskap samt positiv
attityd till detta. Förståelsen av hälsobudskap var ca 45 procent, vilket ansågs vara relativt
lågt. Samtidigt som en större andel av deltagarna hade låg kunskapsnivå kunde dessa
konsumenter ha positiva attityder till hälsobudskap på förpackningar. Människor med låg
utbildning hade särskilt svårt att förstå hälsobudskapen på livsmedelsförpackningar.
Sammanfattningsvis visar studien att konsumenter har dåliga förkunskaper för att läsa
närings- och hälsopåståenden på livsmedelsprodukter. Brister har noterats vid tolkning och
förståelse för helheten av budskap som livsmedelsmärkningar förmedlar (Fullmer, Geiger &
Parent 1991).
För att skydda konsumenter från att vilseledas och för att underlätta konsumenternas
livsmedelsval kan det tyckas viktigt att ha en så pass relevant och tydlig märkning som
möjligt. Livsmedelslagen reglerar bland annat livsmedelsmärkningar som är en upplysning
som finns på livsmedelsförpackningar. Ramförordningen (EG) nr 1924/2006 gäller
kommersiella påståenden vilket exempelvis kan vara i form av reklam eller märkning av
livsmedel som levereras till slutkonsumenten. Begreppet genomsnittskonsument presenteras i
förordningen. Det innebär en konsument ”som är skäligen välinformerad samt skäligen
uppmärksam och upplyst”. Vidare står det författat ”tillåtet att använda näringspåståenden och
hälsopåståenden endast om genomsnittskonsumenten kan förväntas förstå de gynnsamma
effekter som anges i påståendet” (Reuterswärd 2013).
Det finns få studier om svenskars kunskaper om och attityder till livsmedel med närings- och
hälsopåståenden likaså om vem som betraktas vara en skäligen välinformerad
genomsnittskonsument. Därför finns det ett behov att undersöka dessa områden.

2. BAKGRUND
Det första som kommer att behandlas i bakgrunden är livsmedelslagstiftning,
livsmedelsmärkning, Codex Alimentarius och functional foods. Därefter behandlas
tillåtna/godkända hälsopåståenden, näringsvärdesdeklaration, kunskaper och attityder till
närings- och hälsopåståenden samt definitioner.

2.1 Livsmedelslagstiftning och livsmedelsmärkning
Numera är de flesta regler för livsmedelsmärkning utarbetade inom Europeiska Unionen och
gäller därmed inom hela EU. Reglerna är av många olika slag och här följer en övergripande
redogörelse för hur livsmedelslagstiftningen är uppbyggd (SLV 2010). EG-förordningar gäller
över all nationell lagstiftning i alla EU:s medlemsländer. Det är Sveriges riksdag som fattar
beslut om nya lagar och lagändringar. De flesta lagförslag kommer från regeringen men
riksdagsledamöter kan även ta initiativ till nya lagar. EU-beslut kan i vissa fall skrivas in i
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föreskrifterna, medan det i andra fall bara finns hänvisningar till EU-besluten i föreskrifterna.
Se figur 1.

Figur 1. En övergripande bild på beslutsfattande organ och nivåer inom
livsmedelslagstiftning. Bildkälla: Ingela Marklinder

EG-förordningar gäller som svensk lag och en förordning antas endast av EU-kommissionen
eller gemensamt av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. En förordning är direkt
tillämplig, vilket menas att den övergår omedelbart till en tillämplig lag för alla
medlemsländerna. Den är likvärdig med nationell lagstiftning, vilket gör att nationella
myndigheter inte behöver ingripa på något vis (European Commission 2012).
Vidare kommer Livsmedelslagen och Livsmedelsförordningen som presenteras i Svensk
författarsamling (SFS). Livsmedelslag (2006:804) “1 § Denna lag syftar till att säkerställa en
hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller
livsmedel” (Rättsnätet, 2012). Livsmedelsförordning (2006:813) “1 § Denna förordning
innehåller kompletterande bestämmelser till livsmedelslagen (2006:804). “De uttryck och
benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen” (Sveriges
Riksdag 2013). Publicerat i Livsmedelsverkets författningssamling finns Livsmedelsverkets
föreskrifter. Huvuddelen av reglerna går att hitta i EU-förordningarna och i
Livsmedelsverkets föreskrifter. Vissa EU-beslut kan i särskilda fall arbetas in i
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLV 2010). Ett EU-beslut går till på så vis att vanligen
skriver EU-kommissionen ett lagförslag som sedan skickas till Europaparlamentet och
ministerrådet. Om Europaparlamentet och ministerrådet är överens om texten blir det en ny
EU-lag (EU-upplysningen, 2014). Ett celexnummer kan användas för att söka rätt på
dokumentet i EU-kommissionens databas för alla EU-förordningar, direktiv och beslut (SLV
2010).
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Ramförordningen (EG) nr 1924/2006 “om närings- och hälsopåståenden om livsmedel”
började tillämpas den 1 juli 2007 (SLV 2013). Denna förordning gäller kommersiella
påståenden vilket exempelvis kan vara i form av reklam eller märkning av livsmedel som
levereras till slutkonsumenten. Det ena begreppet i förordningen är speciellt intressant:
Genomsnittskonsumenten. Detta nya begrepp som presenteras i förordningen innebär en
konsument ”som är skäligen välinformerad samt skäligen uppmärksam och upplyst”. Vidare
står det ”tillåtet att använda näringspåståenden och hälsopåståenden endast om
genomsnittskonsumenten kan förväntas förstå de gynnsamma effekter som anges i
påståendet” (Reuterswärd 2013). Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)
har sedan januari 2008 genomfört en vetenskaplig utvärdering av förslag till funktionella
hälsopåståenden. Den 25 maj 2012 kom resultatet i form av förordning (EU) nr 432/2012 som
sedan kompletterats med fler hälsopåståenden, se (EU) nr 536/3013 (SLV 2013).

Livsmedelsmärkningar är en upplysning som finns på livsmedelsförpackningar. Nästan all
märkning av livsmedel regleras numera av EU, där alla medlemsländer deltar i arbetet. För
Sveriges del är det Livsmedelsverket som har ansvaret. Det som får skrivas på produkterna
regleras enligt livsmedelslagen. Många av de livsmedelsprodukter som finns på marknaden
måste märkas med en varubeteckning. Denna märkning uppger information om varans slag.
Det ska även finnas en ingrediensförteckning, förvaringsanvisning, datummärkning,
firmanamn och adress samt nettovikt eller nettovolym. Livsmedlets märkning ska ge saklig
och vederhäftig information som rör själva livsmedlet och dessutom underlätta för att göra
jämförelser livsmedel emellan (NE 2014). Närings- och hälsopåståenden på
livsmedelsförpackningar indikerar på att produkten är mer hälsosam. Det kan vara att den
innehåller extra mängder av värdefulla näringsämnen eller mindre mängder av icke nyttiga
näringsämnen eller att produkten förbättrar hälsotillståndet (NE 2014).

2.2 Codex Alimentarius
Codex Alimentarius är de internationella livsmedelsstandarder, riktlinjer och koder för
uppförande som ska bidra till kvalitet, säkerhet och rättvisa inom den internationella
livsmedelshandeln. Konsumenter ska kunna lita på säkerheten och kvaliteten på de livsmedel
de köper och för importörer ska de i sin tur kunna lita på att den mat de beställt är i enlighet
med sina specifikationer. Den offentliga oron för livsmedelssäkerhet som berörs inom globala
debatter placerar ofta Codex Alimentarius i centrum. Den bästa, mest aktuella, tillgängliga
vetenskap är vad Codex standarder baseras på med stöd av oberoende organ som organiseras
av FAO (Food and Agriculture Organization) och WHO (World Health Organization). Codex
standarder kan i många fall stå som grund för den nationella lagstiftningen även då det
egentligen är frivilligt att tillämpning dessa standarder. Codex Alimentarius inflytande
sträcker sig till alla kontinenter, och bidrar till att skapa ett skydd för folkhälsan och likaså
god sed inom livsmedelshandeln (Codex Alimentarius 2014).
Egenåtgärdsprogrammet är livsmedelsbranschens regelverk i Sverige. Under lång tid var det
inte tillåtet att påstå att ett visst livsmedel hade en speciell hälsoeffekt. Sådana påståenden
kunde bara användas för läkemedel. Detta skapade ofta konflikter mellan olika aktörer i
livsmedelsbranschen. Behovet av en granskad dokumentation såväl som relevant forskning
var ett faktum (Hälsopåståenden 2014). År 1990 infördes ett egenåtgärdsprogram:
“Hälsopåståenden i märkning och marknadsföring av livsmedel” vanligen känd som endast
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Egenåtgärdsprogrammet. Detta kom som ett uttryck från livsmedelsbranschen för att visa
deras vilja att verka för ansvarsfull märkning och marknadsföring. Regelverket har sedan
hösten 2001 utökats med produktspecifika hälso-och näringspåståenden samt krav på
näringsmässig sammansättning, så kallade näringsprofiler. Det är numera tillåtet i
marknadsföringssammanhang att påstå att en viss produkt har en hälsofrämjande fysiologisk
effekt. Nu har egenåtgärdsprogrammet fått benämningen Livsmedelsbranschens
GranskningsMan (LGM) (Verksamhetsrapport 2014).

2.3 Functional foods
Functional foods konceptet introducerades först i Japan i början av 1980-talet, på grund av
växande äldrebefolkning och högre sjukvårdskostnader. Den japanska myndigheten för hälsa
och välfärd skapade regler kring livsmedelsmärkning, regelverket blev kallat Food för Special
Health Use (FOSHU). Sverige var det första landet i världen där livsmedelsbranschen genom
samordnade åtgärder skapade regler om hälsopåståenden. Olika länder har olika definitioner
samt regler om functional foods. Begreppet “functional food” är inte officiellt accepterat i
Sverige än men i många studier använder man begreppet och då menar man “produkter med
hälsopåståenden”(Landström 2008).
Functional foods är livsmedel som kan förebygga och minska risken för kostrelaterade
sjukdomar eller kan påverka några speciella fysiologiska funktioner. Till skillnad från andra
livsmedel får närings- och hälsopåståenden skrivas på förpackningen (Landström 2008). Det
finns två typer av närings-och hälsopåstående, nämligen allmänna och produktspecifika.
Allmänna hälsopåståenden finns på de livsmedel som kan bidra till en näringsriktig kost samt
kan minska risken för kostrelaterade sjukdomar. Även om det inte finns något krav på att
dessa livsmedel ska vara klinisk testade på människor så måste de ha en bevisad effekt.
Livsmedel med allmänna hälsopåståenden får inte märkas med hp-info-märket. Detta märke
visar på att en livsmedelsprodukt genomgått de vetenskapliga tester som krävs för att gå under
benämningen functional foods och är ett bevis på att produktens dokumentation är granskad
enligt livsmedelsbranschens regler (Ngruppen 2009). Produktspecifika hälsopåståenden finns
på livsmedel som kan bidra till direkta hälsoeffekter (Landström 2008). Produkter som går
under denna benämning måste genomgå en vetenskaplig studie för att den specifika,
hälsofrämjande egenskapen ska styrkas (NE 2014). Dessa livsmedel får märkas med hp-infomärket samt ha ett produktspecifikt påstående på förpackningen (Landström 2008).

2.4 Tillåtna/godkända hälsopåståenden
Endast de närings- och hälsopåståenden som är godkända av EU-kommissionen får användas
vid märkning av livsmedelsprodukter (Livsmedelsverket 2014). För att ett hälsopåstående ska
bli godkänd behöver livsmedelsproducenten lämna ansökan till staten i det land man befinner
sig i. Staten vidarebefordrar i sin tur ansökan till EFSA, Europeiska myndigheten för
livsmedelsäkerhet (Europa 2014). EFSA kom till för att förbättra EU:s livsmedelssäkerhet
som en del av ett omfattande program. En av EFSA:s huvuduppgifter är att säkerställa och
upprätthålla förtroendet för EU:s livsmedelsförsörjning och säkerställa en hög
konsumentskyddsnivå. Som riskbedömare presenterar EFSA vetenskapliga yttranden och råd
för att ge en god grund för EU:s politik och lagstiftning. Myndigheten finns även som stöd för
EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s medlemsländer för att vidta effektiva och
snabba beslut om riskhantering (European food safety authority 2014).
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Det går inte att ansöka om nya näringspåståenden och för att få tillåtelse att använda andra
näringspåstående än de godkända behöver man ansöka om godkännande från
livsmedelsmyndigheter (Livsmedelverket 2014). Bara de närings- och hälsopåståenden som
har vetenskaplig evidens bakom sig har fått godkännande, vilket totalt är 222 påståenden.
Vitaminer, mineraler, protein, valnötter, aktivt kol, betain, växtsteroler och specifika fibrer är
några av de näringsämnen och andra ämnen som blev godkända. Det är viktigt att påståendet
stämmer ordagrant och exakt för att få finnas på en produkt och användas i
marknadsföringssammanhang (Livsmedelsverket 2012).
Exempel på godkända närings- och hälsopåståenden:
Påstående typ-Art.13(1) Betaglukaner: Man kan påstå att betaglukaner kan bidra till att
upprätthålla normala kolesterolnivåer i blodet. Påståenden kan bara användas om produkten
innehåller minst 1 gram betaglukaner från havre, havrekli, korn, kornkli eller blandning av
dessa produkter. Man måste informera konsumenterna att effekten erhålls om man dagligen
intar 3 g betaglukaner från havre, havrekli, korn, kornkli eller blandning av dessa produkter
(Förordning (EG) nr 1924/2006).
Exempel på icke godkända närings- och hälsopåståenden:
Påstående typ-Art.13(1) Lactobacillus plantarum: Man påstår att Lactobacilus plantarum
hjälper att stärka organismens naturliga försvar, stimulerar immunsystemet, stärker
organismens resistens. Detta påstående är inte godkänt på grund av att det inte finns
tillräckligt med vetenskapligt stöd och överensstämmer inte med gällande lagstiftning
(Förordning (EG) nr 1924/2006).

2.5 Näringsvärdesdeklaration
Om ett näringspåstående finns märkt på förpackningen på en livsmedelsprodukt, i
presentationen eller genom reklam är det krav på att uppge en näringsvärdesdeklaration. I
annat fall är det frivilligt att ha en näringsvärdesdeklaration. De näringspåståenden som är
tillåtna är mängden av proteiner, kolhydrater, fetter, fibrer, natrium, vitaminer och mineraler.
Informationen som näringsvärdesdeklarationen ger delas in i två olika grupper. För märkning
inom grupp 1 ska information ges gällande energivärde; och mängden proteiner, kolhydrater
och fetter men om näringspåståendet berör sockerarter, mättade fettsyror, kostfibrer eller
natrium, ges istället information inom grupp 2. Uppgifterna för energivärdet och för
näringsämnena och dess beståndsdelar ska anges i siffror med bestämda mätenheter. Vidare
information om vitaminer och mineralämnen ska även anges, vilket vanligen görs i procent av
rekommenderat dagligt intag (RDI) (Europa 2012).

2.6 Kunskaper om och attityder till närings- och hälsopåståenden
Relationen mellan hälsomotiv och attityder till livsmedel med närings- och hälsopåstående är
komplext. Man antar att konsumenters val av livsmedel i vissa fall kan ha ett samband med
deras kunskap om nutrition (Ajzen 2001 & Holbrook et al. 2005). Det som bör kommas ihåg
är att kunskaper om en produkt inte nödvändigtvis leder till en positiv attityd till produkten,
det kan likväl vara negativa attityder till produkten (Biek, Wood, & Chaiken 1996). Å andra
sidan kan bristfälliga kunskaper om livsmedel med närings- och hälsopåståenden påverka
acceptansen för produkten (Ares, Gimenez, & Gambaro 2008). Det finns studier som
undersökt sambandet mellan generella kunskaper om nutrition och attityder till livsmedel med
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närings- och hälsopåståenden. Fynden från dessa studier har visat att om man har kunskaper
om ett specifikt ämne (till exempel antioxidanter) då är acceptansen högre för en produkt
innehållandes detta ämne (Parmenter & Wardle, 1999). För att kunna vara säker på att en
produkt faktiskt innehåller ett ämne som har gynnsamma effekter på hälsan måste
konsumenten först lita på själva hälsopåståendena, sen på livsmedelsproducenten (Frewer et
al 1996 & Frewer et al. 1999).

2.7 Definitioner
Nedan följer definitioner som används i studien. Den första delen behandlar definitionen för
kunskap och attityd. Vidare redogörs definitionen för genomsnittskonsument och slutligen för
hälsopåstående och näringspåståenden.

2.7.1 Kunskap och attityd
Definitionen av kunskap enligt Nationalencyklopedin (2014) är att veta eller känna till något.
Denna definition används inom ramarna för detta arbete, likaså gäller det för definitionen
av attityd. Termen attityd används ofta för att visa sin inställning till något, sitt
förhållningssätt, vilket byggts upp genom erfarenheter och som kommer till uttryck att vara
för eller emot något (NE 2014).

2.7.2 Genomsnittskonsument
Begreppet genomsnittskonsument i ramförordningen (EG) nr 1924/2006 är speciellt intressant.
Detta nya begrepp innebär en konsument ”som är skäligen välinformerad samt skäligen
uppmärksam och upplyst”. Vidare står det ”tillåtet att använda näringspåståenden och
hälsopåståenden endast om genomsnittskonsumenten kan förväntas förstå de gynnsamma
effekter som anges i påståendet” (Reuterswärd 2013). Det är en tolkningsfråga vad en
genomsnittskonsument är som de nationella domstolarna och myndigheterna måste klargöra i
beaktande av domstolens rättspraxis för fastställande av genomsnittskonsumentens typiska
reaktion i ett givet fall.
Inom denna studie satt författarna sin egen definition för vad en genomsnittskonsument är.
Deltagarna fick uppskatta deras kunskapsnivå för åtta olika livsmedelsprodukter på en
sexgradig skala. Författarna satte en gräns för vad som kan betraktas vara en rimlig nivå för
att deltagarna ska kunna betraktas som en genomsnittskonsument för ett specifikt livsmedel.
Gränsen för att vara en genomsnittskonsument är att deltagarna ska uppskatta deras
kunskapsnivå mellan fyra till sex på skalan. Detta motsvarar att uppskatta sin kunskap från
ganska bra till mycket bra om den specifika livsmedelsprodukten som frågan gäller.

2.7.3 Hälsopåstående
Definitionen som används inom denna uppsats är hämtad från förordning (EG) nr 1924/2006
av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.
Hälsopåstående är varje påstående som “anger, låter förstå eller antyder att det finns ett
samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och
hälsa (Förordning (EG) nr 1924/2006, artikel 2).
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2.7.4 Näringspåstående
Definitionen för näringspåstående är hämtad från förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20
december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Näringspåstående
är varje påstående som “anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda
gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av den energin (det kalorivärde) den ger, i
minskad eller ökad grad, eller inte ger, och/eller de näringsämnen eller andra ämnen det
innehåller, i minskade eller ökade proportioner, eller inte innehåller” (Förordning (EG) nr
1924/2006, artikel 2).

3. PROBLEMFORMULERING
Det finns få studier som undersöker svenska konsumenters upplevda kunskap om och
attityder till livsmedel med närings- och hälsopåståenden. Studien har till avsikt att avgränsa
området och undersöka kvinnors kunskap och attityder. Att inkludera både män och kvinnor i
målgruppen vore aktuellt för att ge en bredare förståelse om människors kunskap om och
attityder till livsmedel med närings- och hälsopåståenden. Denna studies avgränsning gör att
en djupare förståelse kan fås om just kvinnors kunskap om och attityder till livsmedel med
närings- och hälsopåståenden. Detta då kvinnor, vilket tidigare nämnts, har visats sig vara mer
intresserade av hälsosamma livsmedel och är därmed en passande målgrupp för denna
uppsats.
Vad för kriterier som ska uppfyllas för att betrakta en person som en genomsnittskonsument
är ett komplext och relativt oundersökt område. Kvinnor som genomsnittskonsumenter är
likaså ett begränsat undersökt område och denna studie har i avsikt att undersöka detta
närmare.

3.1 Syfte
Syftet är att undersöka kvinnors upplevda kunskap om och attityder till livsmedel med hälsooch näringspåståenden samt undersöka om de kan betraktas vara genomsittskonsumenter för
respektive livsmedelsprodukt som undersöks.

4. METOD
Denna studie är utformad utifrån en kvantitativ forskningsansats. Enligt Holme & Solvang
(1997) bör val av metod betraktas som en fråga om vad för metod som passar bäst för att
illustrera det problemområde som avser att undersökas. En kvantitativ forskningsansats
innebär att studien redan är färdigstrukturerad i både teori- och problemformuleringsfasen.
Det är därmed lättare vid bearbetning av data vid användning av en kvantitativ
forskningsansats än att använda sig av en kvalitativ (Holme & Solvang 1997).
Forskningsansatsen hade ett deduktivt synsätt då studien hade bland annat sin utgångspunkt i
aktuell och befintlig livsmedelslagstiftning. Kvantitativ forskning har vanligen ett deduktivt
synsätt på förhållandet mellan praktisk forskning och teori. Här föreligger tyngden på
prövning av teorier och inte teorigenerering som hos den kvalitativa forskningen (Bryman
2011). En enkätundersökning passade bra till studiens syfte eftersom målsättningen var att få
många deltagare till undersökningen (Ejlertsson 2007).
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4.1 Tillvägagångsätt
För att få en inblick i det aktuella forskningsläget om närings- och hälsopåståenden letades
vetenskapliga artiklar i olika databaser. Sökningen utfördes med hjälp av sökorden ”health
claims”, “foods with nutrition and health claims”, “women’s food choice”, ”attitudes”, ”
knowledge” i olika kombinationer. Följande databaser har använts: SCOPUS, Google
Scholar, Web of Science och Food Science and Technology Abstracts. Det var väsentligt att
hitta de senaste forskningsrönen inom området för livsmedel med närings- och
hälsopåståenden. De flesta artiklar som använts är publicerade de senaste tio åren. Några av
artiklarna som används i denna uppsats är "Peer-reviewed" (kollegial granskade). Det syftar
till att försäkra att artikeln håller en god standard, vilket i förlängningen påverkar denna
studies tillförlitlighet.
Till uppsatsarbetet har kvantitativa och kvalitativa artiklar använts. De kvantitativa artiklarna
presenterar generaliserbara resultat som exempelvis en övergripande bild av konsumtion av
livsmedel utifrån olika socioekonomiska grupper. De kvalitativa artiklarna ger en djupare
förståelse för konsumenters kunskap om och attityder till livsmedel med närings- och
hälsopåståenden. Dessutom ger dessa artiklar en ökad förståelse för de olika orsakssamband
som ligger bakom de kvantitativa studiernas resultat. Studiens fokus har legat på att hitta
publicerade vetenskapliga artiklar om den svenska konsumenten och dennes kunskaper om
och attityder till livsmedel med närings- och hälsopåståenden. Det fanns få vetenskapliga
studier som handlade just om svenska konsumenter. Ingen vetenskaplig publikation hittades
om svenska kvinnor som genomsnittskonsumenter för livsmedel med närings- och
hälsopåstående. Att undersöka aktuell lagstiftning var också av intresse. Lagar och regler
ändras ständigt inom området för livsmedelslagstiftning. Inte minst gäller det regler för
livsmedel med närings- och hälsopåståenden.
Vidare utformades en enkät vilket inom denna studie som ursprungligen kommer ifrån Eva
Landströms avhandling To Chosse or not to Choose Functional Foods, that is the Question.
För en mera detaljerad beskrivning läs vidare i avsnitt 4.1 Enkät. Innan den riktiga
enkätundersökningen testades enkäten i en mindre pilotstudie. Det var fem personer som
deltog i denna förundersökning, vilket ägde rum på Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala.
Deltagarna i pilotstudien var representativa för de som senare skulle ingå i studien. Det var
stort fokus på att få en hög svarsfrekvens och därmed var utskrivna enkäter som delades ut
personligen till potentiella deltagare att föredra.
För att rekrytera deltagare till den riktiga enkätundersökningen kontaktade författarna
butiksansvarige för ICA Maxi i Stenhagen. ICA Maxi Stenhagen är en stor butik och har en
bred kundgrupp vilket författarna såg som en möjlighet för att rekrytera kvinnor med
varierande ålder, utbildning samt socioekonomisk status. Med tillåtelse från butikschefen stod
författarna i ICA Maxis förbutik med en stor skylt med information om institutionen
författarna representerar. En korg med sponsrade havregrynspåsar från AXA och God morgon
juice från Arla Foods stod synligt på ett bord med en mindre skylt med information om
deltagandet (bilaga 2) samt 100 stycken utskrivna enkäter. Trots detta rekryterades endast en
person inom loppet av två timmar. Rekryteringen på ICA Maxi avbröts på grund av att det var
väldigt få människor på eftermiddagen i butiken.
Dagen efter påbörjades en ny rekryteringsprocess på Biomedicinskt Centrum (BMC) i
Uppsala där ca 50 personer rekryterades. Resterande delen av rekryteringsprocessen fortskred
på olika ställen inom Uppsala tätort där de 50 sista deltagarna fanns på ICA Folkes Livs,
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Kungsgärdets Vårdcentral, second hand butiken Kooperativet Capella, Habiliteringen och
SUF-kunskapscentrum. När alla 100 enkäter hade svar påbörjades databearbetningen i
statistikprogrammet Statistical Packages for the social Sciences (SPSS) version 2.1. För att
veta hur denna del av proceduren gick till i detalj läs vidare i avsnitt 3.4 Databearbetning. När
databearbetningen var klar och resultat hade tagits fram genom SPSS fortsatte
skrivningsarbetet av uppsatsen.

4.2 Enkät
Enkäten (se Bilaga 1) som användes inom denna studie var ursprungligen hämtad från Eva
Landströms avhandling To Chosse or not to Choose Functional Foods, that is the Question.
Vissa justeringar har gjorts i den befintliga enkäten för att passa denna undersöknings syfte.
Främst kortades enkäten ned ett antal sidor för att minimera att deltagarna skulle bli trötta och
slarva och på så vis öka risken för internt bortfall. Några av de produkter som var i den
ursprungliga enkäten togs bort och en ny produkt lades till i den nyskapade enkäten. Den
första frågan i enkäten var en enkel kryssfråga som mättes på nominalskala för att se om
deltagaren har hört om ämnet som avsågs att undersöka. Därefter följde några andra frågor om
konsumtionsfrekvens av livsmedel med närings- och hälsopåstående som även de besvarades
på nominalskala. Vid dessa frågor fanns det ett par rader där deltagaren motiverade med ord
varför de möjligen ätit något av de specifika livsmedlen som fanns med i enkäten.
Antal påståenden med tillhörande skalor för att mäta attityd förkortades ned till ca hälften.
Här var det en sjugradig ordinalskala som siffra ett motsvarade stämmer inte alls till siffra sju,
stämmer mycket bra. För att kunna bearbeta svaren från påståendena från attityddelen i
statistikprogrammet SPSS 2.1 behövdes justeringar göras. För att mäta deltagarnas egna
uppfattade kunskap gjorde de bedömningen genom att ranka sin kunskapsnivå på en
sexgradig ordinalskala. Siffra ett stod för mycket dålig upp till siffra sex vilket stod för mycket
bra. Den uppskattade kunskapen gällde för åtta stycken livsmedel med närings- och/eller
hälsopåståenden. Därmed var det inte en generell bild som gavs av upplevd kunskap om
livsmedel med närings- och hälsopåstående, utan en produktspecifik bild. Slutligen bestod
sista sidan av vad kan tyckas vara känslig och personlig information att uppge. Exempelvis
frågades det om vilken ålder deltagaren hade, vad för utbildningsnivå och civilstånd.

4.3 Deltagare
Ett icke-slumpmässigt urval gjordes för att rekrytera deltagare till undersökningen.
Bekvämlighetsurval gjordes på grund av tidsbrist och 100 deltagare rekryterades från olika
ställen i Uppsala. Alla som rekryterades var kvinnor som hade en ålder mellan 18-70 år.
Uppsala är dock en universitetsstad vilket troligen är orsaken att staden har en hög
överrepresentation av högutbildade människor (Regionala rapporter 2014). De utvalda
ställena var ICA Maxi Stenhagen, ICA Folkes Livs, Biomedicinskt centrum (BMC),
Kungsgärdets Vårdcentral, second hand butiken Kooperativet Capella, Habiliteringen och
SUF-kunskapscentrum. De övrig ställenda valdes för att författarna fick tipset om att de flesta
som rör sig på dessa ställen är människor med hög utbildning och skulle därmed passa inom
målgruppen.

4.4 Databearbetning
Alla 100 enkäter som samlats in matades in för hand i statistikprogrammet SPSS 2.1. Arbetet
delades upp författarna emellan för att få en effektiv databearbetningsprocess. Alla
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svarsalternativ kodades för att kunna mata in svaren i statistikprogrammet SPSS 2.1 efter
insamlandet. För de frågor som var på nominalskala kodades alla Ja till 0, Nej till 1 och
Kanske till 2. Den senare delen av enkäten som bestod mestadels av frågor på ordinalskala
kodades t ex alla 1:or till stämmer inte alls fram tills sjuorna stämmer helt och hållet. För de
allra sista frågorna rörande utbildningsnivå kodades grundskola till 0, gymnasium till 1 och
högskola/universitet till 2. Gemensamt för alla frågor i enkäten gällde kod 999 vilket stod för
bortfall. För fråga 2 till och med fråga 6 fanns Kod 998, vilket stod för svarade nej. Detta var
för att kunna visa på att det inte var internt bortfall, utan att deltagarnen svarat nej på
huvudfrågan och därmed hoppat över följdfrågan. Den ena författaren läste upp alla förkodade
svarsalternativ från enkäten medan den andra såg till att trycka på rätt tangenter. När alla
siffror matats in i SPSS kontrollerades alla enkätsvar med siffrorna i programmet för att se att
inga slarvfel begåtts.
Vidare gjordes en justering för att kunna bearbeta svaren från attityddelen i SPSS. Då
påståendena var värdeladdade behövdes en anpassning göras genom att vända på alla de
negativa påståendenas skalor. Därav fick de positiva och negativa påståendena samma
innebörd och i sin tur inte ett missvisande resultat. Olika diagram och korstabeller togs sedan
fram för att kunna se resultaten och om det fanns korrelation mellan vissa variabler som till
exempel kunskap och attityd. Pearson’s Chi -Square test och Spearmans Rank correlation test
räknades ut i SPSS.

4.5 Etiska överväganden
I samhällsvetenskapliga undersökningar där människor deltar är det viktigt att tänka på
deltagarnas rättigheter. Enligt Bryman (2011) finns det fyra grundläggande krav som forskare
bör ta hänsyn till: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. Deltagarna har rätt att ta del av undersökningens syfte och hur den ska
genomföras. De måste vara informerade att deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta
undersökningen när som helst. Detta kallas för informationskravet. På grund av att enkäten
var lång och hade ett begränsat utrymme för övrig information användes en separat
informationslapp. Där stod det att deltagandet är frivilligt och att deltagarna fick hoppa av om
de ville. Undersökningens syfte klargjordes både muntligt och skriftligt.
De deltagare som var med i enkätundersökningen hade möjlighet att ställa frågor ifall något
upplevdes otydligt. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna bestämmer själva om de ska
vara med i en undersökning. För minderåriga deltagare behöver man få en målsmans
godkännande. I denna studie där minimiåldern var 18 år var det upp till de myndiga
deltagarna att bestämma om de vill vara med eller inte. Känsliga personuppgifter så som
namn eller personnummer behandlades inte i enkäten. Det är därmed omöjligt att hitta en
koppling mellan en specifik enkät och en konkret person. Konfidentialitetskravet uppfylldes
för studien. Nyttjandekravet handlar om att använda uppgifterna bara för detta
forskningsändamål, vilket också uppfylldes.
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5. RESULTAT
I detta avsnitt redovisas enkätundersökningens resultat. De olika svaren är strukturerade efter
studiens syfte. Först presenteras svaren från frågorna gällande om kvinnor läst eller hört om
hälsopåståenden, därefter presenteras resultatet från frågorna om kvinnors upplevda kunskap
om varje enskilt, undersökt livsmedel. Sedan följer en redogörelse av deras attityder till
livsmedel med närings- och hälsopåståenden. Även resultatet av författarnas tolkning av vilka
deltagare som faller inom gruppen för genomsnittskonsument för respektive undersökt
livsmedel kommer att presenteras i detta avsnitt.

5.1 Information om diagram för kunskap
Deltagarna i studien fick uppskatta sin kunskapsnivå för åtta olika livsmedelsprodukter på en
sexgradig skala. Alla diagram som redovisar resultatet från enkätfrågorna gällande kunskap,
visar den procentuella andelen eller antal personer som faller inom gruppen för
genomsnittskonsumenter för varje enskild livsmedelsprodukt. Kunskapsfrågorna hade en
sexgradig skala där siffran 1 stod för mycket dålig och 6 för mycket bra. Kriteriet för deltagare
med bristande kunskap sattes om de uppskattat sin kunskap mellan 1-3 på skalan. De
deltagare presenteras i alla figurer som Ej genomsnittskonsumneter där namnet inte ska tolkas
ordagrant. Även om vissa deltagare inte har tillräckliga kunskaper för att betraktas som
genomsnittskonsumenter för den specifika livsmedelsprodukten, betyder det inte att personen
i fråga inte kan läsa näringspåståenden eller hälsopåståenden och förstå de gynnsamma
effekter som anges i påståendet.
Gränsen för att vara en genomsnittskonsument är att deltagarna ska uppskatta sin
kunskapsnivå mellan fyra till sex på skalan. Detta motsvarar att uppskatta sin kunskap från
ganska bra till mycket bra om den specifika livsmedelsprodukten som frågan gäller. Denna
grupp av deltagare passade in på författarnas egen definition för vad en
genomsnittskonsument är.

5.2 Läst eller hört om hälsopåståenden
Den första frågan i enkäten gällde om informanterna hade läst eller hört talas om livsmedel
med näring- och hälsopåståenden, vilket kan anses vara en fråga gällande kunskap. Se Figur
5.2 här nedan. Frågan besvarades av 98 personer utav undersökningens 100 deltagare. Två
interna bortfall påträffades. Av dessa var det 82 personer som svarade ja medan 16 svarade
nej. Sammanfattningsvis kan sägas att majoriteten av deltagarna hade läst och/eller hört om
livsmedel med närings- och hälsopåståenden.
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Figur 5.2 (n=98) Antalet personer som läst och/eller hört om hälsopåståenden tidigare.
Stapeln till vänster visar antalet personer som inte läst eller hört om hälsopåståenden. Stapeln
till höger visar antalet personer som inte läst eller hört talas om hälsopåståenden tidigare.

5.3 Kolesterolsänkande smörgåsmargarin
Den första frågan i enkäten för kunskapsdelen behandlar kolesterolsänkande
smörgåsmargarin. Deltagarna skulle uppskatta sin kunskapsnivå om denna specifika
livsmedelsprodukt. De 45 kvinnor som kryssade mellan 4-6 på skalan kan betraktas vara
genomsnittskonsumenter för kolesterolsänkande smörgåsmargarin. Det var 54 deltagare som
hade kryssat mellan 1-3 och föll inte inom gruppen för genomsnittskonsumenter. Frågan
besvarades av 99 personer utav undersökningens 100 deltagare, det vill säga ett internt
bortfall påträffades. Majoriteten av deltagarna har svarat på denna fråga. Figur 5.3 visar
resultatet.

18

Figur 5.3 Antalet (n=99) genomsnittskonsumenter respektive ej genomsnittskonsumenter för
kolesterolsänkande smörgåsmargarin. Stapeln till vänster visar antalet ”Ej
genomsnittskonsumenter” vilket var deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 1-3 på
den sexgradiga skalan. Stapeln till höger visar antalet ”Genomsnittskonsumenter” vilket var
deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 4-6 på skalan.

5.4 Kolesterolsänkande mjölk
Nästa fråga i enkäten behandlar kunskapsdelen där deltagarna uppskattar sin kunskapsnivå om
kolesterolsänkande mjölk. Figur 5.4 visar resultatet för kolesterolsänkande mjölk. Frågan
besvarades av 99 personer utav undersökningens 100 deltagare, det vill säga ett internt
bortfall påträffades. De 23 kvinnor som kryssade mellan 4-6 på skalan kan betraktas vara
genomsnittskonsumenter. Det var 76 deltagare som hade kryssat mellan 1-3 och föll inte inom
gruppen för genomsnittskonsumenter för kolesterolsänkande mjölk.
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Figur 5.4 (n=99) Antalet genomsnittskonsumenter respektive ej genomsnittskonsumenter för
kolesterolsänkande mjölk. Stapeln till vänster visar antalet ”Ej genomsnittskonsumenter”
vilket var deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 1-3 på den sexgradiga skalan.
Stapeln till höger visar antalet ”Genomsnittskonsumenter” vilket var deltagare som uppskattat
sin kunskapsnivå mellan 4-6 på skalan.

5.5 Primaliv (enportionsyoghurt+müsli)
Den tredje frågan inom kunskapsdelen i enkäten behandlar Primaliv (enportionsyoghurt+
müsli). Det var 98 personer av totalt 100 deltagare som svarat på kunskapsfrågan gällande
Primaliv (enportionsyoghurt + müsli). Två interna bortfall konstaterades. Figur 5.5 visar att
12 personer av totalt 98 faller inom gruppen för genomsnittskonsumenter. Resterande 86
deltagare hade kryssat mellan 1-3 och föll inte inom gruppen för genomsnittskonsumenter för
Primaliv.
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Figur 5.5 Antalet (n=98) genomsnittskonsumenter respektive ej genomsnittskonsumenter för
produkten Primaliv. Stapeln till vänster visar antalet ”Ej genomsnittskonsumenter” vilket var
deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 1-3 på den sexgradiga skalan. Stapeln till
höger visar antalet ”Genomsnittskonsumenter” vilket var deltagare som uppskattat sin
kunskapsnivå mellan 4-6 på skalan.

5.6 Fruktdryck med aktiv bakteriekultur
Den fjärde frågan i enkätens kunskapsdel behandlar kunskapsfrågan om fruktdryck med aktiv
bakteriekultur. Utav de 100 deltagarna var det 98 personer som hade svarat på kunskapsfrågan
gällande fruktdryck med aktiv bakteriekultur. Det blev 2 stycken interna bortfall på denna
fråga. Resultatet visar att 60 personer av totalt 98 faller inom gruppen
genomsnittskonsumenter för fruktdryck med aktiv bakteriekultur, se Figur 5.6.
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Figur 5.6 Antalet (n=98) genomsnittskonsumenter respektive ej genomsnittskonsumenter för
fruktdryck med aktiv bakteriekultur. Stapeln till vänster visar antalet ”Ej
genomsnittskonsumenter” vilket var deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 1-3 på
den sexgradiga skalan. Stapeln till höger visar antalet ”Genomsnittskonsumenter” vilket var
deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 4-6 på skalan.

5.7 Mjölkprodukter med aktiv bakteriekultur
Följande fråga var det femte livsmedlet att behandlas inom enkätens kunskapsdel. Figur 5.7
visar resultatet för mjölkprodukter med aktiv bakteriekultur. Frågan besvarades av 99
personer utav undersökningens 100 deltagare, ett internt bortfall påträffades. De 70 kvinnor
som kryssade mellan 4-6 på skalan kan betraktas vara genomsnittskonsumenter. Det var 29
deltagare som hade kryssat mellan 1-3 och föll inte inom gruppen för
genomsnittskonsumenter för mjölkprodukter med aktiv bakteriekultur.
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Figur 5.7 (n=99) Antalet genomsnittskonsumenter respektive ej genomsittskonsumenter för
mjölkprodukter med aktiv bakteriekultur. Stapeln till vänster visar antalet ”Ej
genomsnittskonsumenter” vilket var deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 1-3 på
den sexgradiga skalan. Stapeln till höger visar antalet ”Genomsnittskonsumenter” vilket var
deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 4-6 på skalan.

5.8 Juice med extra tillsatta vitaminer och/eller mineraler
Av de total 100 deltagarna har 98 personer svarat på kunskapsfrågan gällande juice med
tillsatta vitaminer och mineraler. Därmed påträffades två stycken interna bortfall. Resultatet
går att läsas i Figur 5.8. Figuren visar att 56 av totalt 98 personer faller inom gruppen för
genomsnittskonsumenter för denna livsmedelsprodukt. Resterande 42 deltagare faller inte
inom gruppen för genomsnittskonsumenter för juice med extra tillsatta vitaminer och/eller
mineraler.
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Figur 5.8 (n=98) Antalet genomsnittskonsumenter respektive ej genomsnittskonsumenter för
juice med extra tillsatta vitaminer och/eller mineraler. Stapeln till vänster visar antalet ”Ej
genomsnittskonsumenter” vilket var deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 1-3 på
den sexgradiga skalan. Stapeln till höger visar antalet ”Genomsnittskonsumenter” vilket var
deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 4-6 på skalan.

5.9 Bröd med omega-3-fettsyror
Följande fråga var det sjunde livsmedlet som behandlas inom enkätens kunskapsdel. Figur 5.9
visar resultatet för bröd med omega-3-fettsyror. Frågan besvarades av 99 personer utav
undersökningens 100 deltagare, ett internt bortfall påträffades. De 30 kvinnor som kryssade
mellan 4-6 på skalan faller inom gruppen för genomsittskonsumenter. Det var 69 deltagare
som kryssade mellan 1-3 och föll inte inom gruppen för genomsnittskonsumenter för denna
livsmedelsprodukt.
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Figur 5.9 (n=99) Antalet genomsnittskonsumenter respektive ej genomsnittskonsumenter för
bröd med omega-3-fettsyror. Stapeln till vänster visar antalet ”Ej genomsnittskonsumenter”
vilket var deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 1-3 på den sexgradiga skalan.
Stapeln till höger visar antalet ”Genomsnittskonsumenter” vilket var deltagare som uppskattat
sin kunskapsnivå mellan 4-6 på skalan.

5.10 Ägg med omega-3-fettsyror
Den sista frågan att presentera är kvinnors upplevda kunskapsnivå om ägg med omega-3fettsyror. Detta livsmedel var även det sista att behandlas inom enkätens kunskapsdel. Figur
5.10 visar resultatet för ägg med omega-3-fettsyror. Frågan besvarades av 99 personer utav
undersökningens 100 deltagare, ett internt bortfall påträffades. De 29 kvinnor som kryssade
mellan 4-6 på skalan faller inom gruppen för genomsnittskonsumenter. Det var 70 deltagare
som hade kryssat mellan 1-3 och föll inte inom gruppen för genomsnittskonsumenter för ägg
med omega-3-fettsyror.
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Figur 5.10 (n=99) Antalet genomsnittskonsumenter respektive ej genomsnittskonsumenter
för ägg med omega-3-fettsyror. Stapeln till vänster visar antalet ”Ej genomsnittskonsumenter”
vilket var deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 1-3 på den sexgradiga skalan.
Stapeln till höger visar antalet ”Genomsnittskonsumenter” vilket var deltagare som uppskattat
sin kunskapsnivå mellan 4-6 på skalan.
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5.11 Attityder
Enkäten innehöll 15 frågor rörande deltagarnas attityd till olika påståenden med positiv och
negativ innebörd. Vid databearbetningen upptäcktes ett liknande mönster av attityder för både
de positiva och negativa påståendena. Till exempel var de deltagare som hade en positiv
inställning i allmänhet till livsmedel med närings- och hälsopåståenden visade detta genom att
till alla positiva påståenden välja svarsalternativ mellan fem och sju. Detta svarsalternativ står
för stämmer bra (alt. 5) till stämmer helt och hållet (alt. 7). Dessa deltagare svarade därmed
till alla negativa påståenden någonstans mellan svarsalternativ ett och tre, vilket står
för stämmer inte alls (alt. 1) till stämmer dåligt (alt. 3). För både de positiva respektive
negativa påståenden så fanns det en grupp deltagare som inte tog ett ställningstagande till
påståendena och valde svarsalternativ 4, vilket står för stämmer varken bra eller dåligt.
Därför presenteras här nedan resultaten från ett positivt och ett negativt påstående vilket är
representativt för alla positiva respektive negativa påståenden. Det hade med andra ord inte
spelat någon större roll vilket positivt eller negativt påstående som valdes att presenteras i
resultatet.

5.11.1 Negativt påstående
Nedan presenteras resultatet från enkätfrågorna gällande attityd till livsmedel med näringsoch hälsopåståenden. Attitydfrågorna har både en positiv och negativ innebörd. Attityd mäts
på en sjugradig skala där siffran 1 står för stämmer inte alls och 7 står för stämmer helt och
hållet. Deltagarna har tagit ställning till ett negativt påstående, nämligen “Friska personer har
ingen nytta av att använda livsmedel med hälsopåståenden”. Figur 5.11.1 visar procentuella
andelen av deltagare för varje svarsalternativ på skalan. Där kan bland annat läsas att 22
procent av deltagarna har svårt att ta ställning till frågan och svarat stämmer varken bra eller
dåligt. Det var 7 procent av deltagarna som tyckte att påståendet stämmer inte alls och 23
procent tyckte att påståendet stämmer helt och hållet. Sammanfattningsvis visar resultatet att
ca 54 procent tyckte att friska personer har ingen nytta av att använda livsmedel med näringsoch hälsopåståenden.
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Figur 5.11.1 Staplarna visar deltagarnas attityd till ett negativt hälsopåstående “Friska
personer har ingen nytta av att använda livsmedel med hälsopåståenden”. För varje
svarsalternativ kan avläsas den procentuella fördelningen av attityder till påståendet.

5.11.2 Positivt påstående
Kvinnorna i studien fick besvara hur de ställer sig till ett positivt påstående om livsmedel med
närings- och hälsopåståenden. Påståendet med positiv attityd var “Jag tror att livsmedel med
hälsopåståenden uppfyller vad de lovar”. Attityd mäts på en sjugradig skala där siffran 1 står
för stämmer inte alls och 7 stämmer helt och hållet. Se Figur 5.11.2 här nedan. Utifrån
digramet går det att avläsa att högst andel av deltagarna (31,96 %) ställde sig tveksamma till
påståendet och kryssade på 4:an, stämmer varken bra eller dåligt. Det var ytterst få av
kvinnorna, endast 1,03 %, som kände sig säkra på att livsmedel med hälsopåståenden håller
vad de lovar. Ingen av deltagarna tyckte att påståendet stämmer helt och hållet. Däremellan
fanns det en stor spridning på olika attityder till detta påstående. Sammanfattningsvis kan
sägas att en hög andel av deltagarna kände en osäkerhet till att dessa livsmedel uppfyller vad
de lovar och att det endast finns en liten andel kvinnor som känner säkerhet till påståendet.
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Figur 5.11.2 Staplarna visar deltagarnas attityd till ett positivt hälsopåstående “Jag tror att
livsmedel med närings- och hälsopåståenden uppfyller vad de lovar”. För varje svarsalternativ
kan avläsas den procentuella fördelningen av attityder till påståendet. Det saknas en stapel för
svarsalternativet ”Stämmer helt och hållet” i figuren på grund av att ingen av deltagarna valde
detta svarsalternativ.

5.12 Procentuella andelen genomsnittskonsumenter per livsmedel
Figur 5.12 visar den procentuella andelen av genomsnittskonsumenter för varje undersökt
livsmedelsprodukt. Kolesterolsänkande smörgåsmargarin (till exempel Benecol och Becel
pro.activ, med andra ord inte “vanliga” Becel) har blivit kodad som A9 i figuren.
Kolesterolsänkande mjölk är kodad som B9 (Becel pro.activ). Primaliv (enportionsyoghurt
med müsli som utjämnar blodsockernivån) står kodad som C9. Fruktdryck med aktiv
bakteriekultur (till exempel Proviva, Cultura fruktdryck) står som D9 i figuren. Mjölkprodukt
med aktiv bakteriekultur (till exempel a-fil, cultura dofilus, eller cultura drickyoghurt, proviva
yoghurt, verum hälsoyoghurt) är kodad som E9. Juice med extra tillsatta vitaminer och/eller
mineraler (till exempel God morgon apelsinjuice + järn eller + multivitamin) står kodad som
F9. Bröd med omega-3-fettsyror (fiskolja) till exempel Pågen Leva står som G9 i figuren.
Slutligen står H9 för ägg med omega-3-fettsyror (till exempel Må Bra ägg). Den lägsta
procentuella andelen genomsittskonsumenter var för produkten Primaliv. För mjölkprodukter
med aktiv bakteriekultur påträffades det högsta värdet för den procentuella andelen
genomsittskonsumenter.
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Figur 5.12 Figuren visar den procentuella andelen genomsnittskonsumenter för varje enskilt
livsmedel. Här efterföljer en redogörelse för vad de olika benämningarna står för. A9=
Kolesterolsänkande smörgåsmargarin. B9= Kolesterolsänkande mjölk. C9=Primaliv. D9=
Fruktdryck med aktiv bakteriekultur. E9= Mjölkprodukt med aktiv bakteriekultur. F9= Juice
med extra tillsatta vitaminer och/eller mineraler. G9= Bröd med omega-3-fettsyror. H9= ägg
med omega-3-fettsyror. Deltagare som uppskattat sin kunskapsnivå mellan 4-6 på den
sexgradiga skalan faller inom gruppen för genomsnittskonsumenter. Ett resultat mellan 1-3
betyder att de deltagarna ej är genomsnittskonsumenter.

6. DISKUSSION
Nedan kommer resultatdiskussionen behandla bland annat olika möjliga faktorer som bidrar
till att kunskapsnivån och attityder varierar för olika livsmedelsprodukter. Metoddiskussionen
kommer bland annat att behandla enkäten samt brister i studien.

6.1 Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors uppfattade kunskap om och attityder till
livsmedel med hälso- och näringspåståenden. Utöver detta avsåg studien även att undersöka
om de kan betraktas vara skäligen välinformerade genomsnittskonsumenter. Viss ny
information gick att finna, till exempel för den procentuella andelen genomsnittskonsumenter
för varje enskilt livsmedel.
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6.1.1 Kunskap
Resultatet visar att det var totalt 82 personer som läst eller hört talas om närings- och
hälsopåståenden. Det var 16 personer som varken hade läst eller hört talas om benämningen
näringspåstående eller hälsopåstående (Figur 5.2). De 16,3 procent som inte hade läst eller
hört talas om närings- och hälsopåståenden kan tidigare ha sett dessa påståenden på
livsmedelsförpackningar men inte vetat den korrekta benämningen.
Ett av huvudfynden var de resultat gällande varierande kunskapsnivån för de olika livsmedel
som undersökts. Det lägsta resultatet för kunskapsnivån var för produkten Primaliv
(enportionsyoghurt med müsli som utjämnar blodsockernivån). Här var det ytterst få
deltagare, endast 11 procent, som hade uppskattat sin kunskap någonstans mellan 4-6 eller
från ganska bra till mycket bra. Det var intressant att kunna utläsa detta låga resultat om en
produkt som inte längre finns tillgänglig på marknaden. Detta resultat kan visa på att tidigare
kunskap om en viss produkt kan försvinna. Möjligen kan det låga resultatet bero på att
marknadsföringen av produkten Primaliv inte gjort tillräckligt stort avtryck hos mottagarna
för att få produktkännedomen att stanna för en tid framöver.
Det högsta resultatet för kunskapsnivån påträffades för mjölkprodukter med aktiv
bakteriekultur som till exempel a-fil, Cultura dofilus, Cultura drickyoghurt, Proviva yoghurt
eller Verum hälsoyoghurt. Här kan det höga resultatet bero på de stora marknadsandelar dessa
produkter har. Sverige är ett land som konsumerar stora mängder mejerier bland annat i form
av fil och (Livsmedelsverket 2014). Produktkännedomen blir därmed högre för en produkt
som är utbrett inom Svensk cuisine och som säljs i stora kvantiteter inom dagligvaruhandeln.
Primaliv som likaså var en mejeriprodukt kunde ha en nackdel genom att endast vara
tillgänglig i enportionsförpackningar och belyste müslins hälsoeffekter istället för yoghurtens.
Gemensamt för den uppsjö av mjölkprodukter med aktiv bakteriekultur som finns idag på
marknaden är deras aktiva marknadsföringsstrategi att skapa ett tycke hos konsumenter till
dessa mjölksyrabakterier. Ta till exempel Norrmejerier och deras Verum hälsoyoghurt. De
marknadsför aktivt att det finns 10 miljarder goda bakterier i en förpackning och försöker
skapa en förbindelse till dessa små, söta, vita tecknade figurer som finns i deras reklamer och
på förpackningar för att symbolisera goda mjölksyrabakterier.
Det är viktigt att kunna förmedla ett budskap till den tänkta mottagaren på ett adekvat sätt.
Enligt Fullmer, Geiger & Parent (1991) har brister noterats vid tolkning och förståelse för
helheten av hälsobudskap på livsmedelsförpackningar. Det höga resultatet för kunskap om
mjölkprodukter med aktiv bakteriekultur respektive det låga resultatet för produkten Primaliv
med dess utjämnande effekten på blodsockernivån kan visa på bristande förståelse. Det kan
vara svårare för oinsatta konsumenter att förstå sig på hur de lösliga havrefibrer, så kallade
betaglukaner, i Primaliv kan bromsa upp matsmältningen och därmed jämna ut
blodsockernivån. Konsumenter har dåliga förkunskaper för att läsa närings-och
hälsopåståenden på livsmedelsprodukter (Fullmer et al. 1991). Därför kan en produkt som
Primaliv ratas för att den känns främmande eller till och med förvirrande för konsumenten
med vad hälsobudskapet försöker förmedla. Detta är en av många resonemang varför studiens
resultat för produkten Primaliv var såpass avvikande.
Enligt författarnas egna observationer verkar det finnas en geografisk spridning för hur stor
tillgängligheten är för olika livsmedel. Det skulle tänkas vara så att vissa typer av
livsmedelsprodukter används i större utsträckning i exempelvis Norrland än i övriga delar av
Sverige. Lokal marknadsföring kan dessutom ha en avgörande roll för hur stor kännedomen
blir för ett livsmedel. De utvalda livsmedel som undersöktes i denna studie är i närheten av
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neutrala och ej geografiskt bundna. Uppsala varifrån alla deltagare rekryterades ifrån, är en
relativ storstad med stort livsmedelsutbud som kan bidra till att människor får en bredare
kännedom om olika livsmedel.
Deltagarna själva uppskattar sin kunskap för olika livsmedel och detta är förstås en subjektiv
uppskattning. Detta resultat kan inte ses som en absolut sanning, men det är ett
intresseväckande resultat som visar på att deltagarnas uppskattade kunskapsnivåer varierade
för olika livsmedel.

6.1.2 Kunskap och attityd
En annan del av huvudfynden i denna studie handlar om attityder (ställningstagande) till två
hälsopåståenden, ett positivt respektive ett negativt. Det positiva påståendet var “Jag tror att
livsmedel med närings- och hälsopåståenden uppfyller vad de lovar” och det negativa “Friska
personer har ingen nytta av att använda livsmedel med närings- och hälsopåståenden”. Till det
positiva påståendet, visade det sig att ca 32 procent av deltagarna svarade “stämmer varken
bra eller dåligt” vilket tyder på en osäkerhet att ta ställningstagande i frågan. Till det negativa
påståendet var det däremot färre (22 procent) som svarade “stämmer varken bra eller dåligt”
och tog därmed ett tydligare ställningstagande. Det visade sig att endast 20 procent av
deltagarna trodde att livsmedel med närings- och hälsopåståenden uppfyller vad de lovar.
Livsmedelsproducenter lägger stora resurser på att få deras produkter godkända med näringsoch hälsopåståenden. Det kan vara värt att fundera över om resurserna är värda att lägga då
denna studies resultat visar på att majoriteten (80 procent) av deltagarna inte tror att livsmedel
med närings- och hälsopåståenden uppfyller vad de lovar. Nästan hälften (54 procent) av
deltagarna tror inte på att friska personer har någon nytta av att använda livsmedel med
hälsopåståenden. En möjlig orsak till utfallet kan vara att människor tror att “vanliga”
livsmedel har alla nödvändiga ämnen i tillräcklig mängd för friska personer och därav tar
avstånd från livsmedel med närings-och hälsopåståenden.
Enligt Landström et al. (2007), köper högutbildade svenska konsumenter mer FF då de tror på
dess effekter samt är mer hälsomedvetna och allmänt intresserad av hälsosamma livsmedel.
Resultatet från detta uppsatsarbete visar däremot det motsatta. Högutbildade kvinnor var
överrepresenterade i stickprovet, där 86 av 100 deltagare hade högskoleutbildning. Det var 54
procent av deltagarna som ansåg att friska personer inte har någon nytta av att använda
livsmedel med närings- och hälsopåståenden. Således är det inte alltid en självklarhet att hitta
samband mellan högre utbildning och positiv attityd till livsmedel med närings- och
hälsopåståenden.
Vidare kan skillnaderna i resultatet för den här studien och ovannämnda studiers resultat
förklaras med att ett icke slumpmässigt urval tillämpades och att antalet deltagare var
betydligt färre.

6.1.3 Genomsnittskonsument
Det var ett varierande resultat för andelen deltagare för respektive livsmedel som föll inom
gruppen för genomsnittskonsumenter. Resultatet går att avläsa i Figur 5.12. Den högsta
andelen genomsittskonsumenter fanns för mjölkprodukter med aktiv bakteriekultur, som
exempelvis a-fil, Cultura dofilus, Cultura drickyoghurt, Proviva yoghurt, eller Verum
hälsoyoghurt. Här var det 70 procent av kvinnorna som hade uppskattat sin kunskapsnivå för
dessa livsmedel någonstans mellan ganska bra till mycket bra. Som nämnt i avsnitt 5.2.1.
Kunskap finns det flertalet anledningar till varför ett högre resultat kan avläsas för kunskap
om mjölkprodukter med aktiv bakteriekultur. Kort kan nämnas att resultatet kan bero på de
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stora marknadsandelar dessa produkter har eller att företagen bakom livsmedlen lyckats
förmedla deras hälsobudskap på ett framgångsrikt sätt.
Ett lägre resultat för kunskap går att avläsa i Figur 5.5 gällande produkten Primaliv. Det var
11 procent av deltagarna som lyckades falla inom gruppen för genomsnittskonsumenter för
detta livsmedel. Primaliv var en enportionsyoghurt med müsli som utjämnar blodsockernivån
men som inte längre existerar på marknaden. Det låga resultatet kan bero på att
marknadsföringen av Primaliv inte gjort ett tillräckligt avtryck hos konsumenterna för att de
ska minnas detta livsmedel. Vidare diskussion om varför kunskapen om Primaliv var lägre går
att läsa i avsnitt 5.2.1. Kunskap.
Utifrån kunskapsfrågorna avgjorde författarna kriterierna för vart gränsen går för att vara en
genomsnittskonsument. Denna gräns som gjorde att en stor andel av deltagarna föll bort som
genomsnittskonsumenter kan likväl vara för hög som för låg, men troligen för hög. Den större
andelen av deltagarna var högskoleutbildade och denna grupp av människor borde enligt
författarna platsa utan några större bekymmer som genomsnittskonsumenter för respektive
livsmedelsprodukt som undersöktes. Eftersom denna gräns var författarnas egen tolkning av
vilken kunskapsnivå som krävs för att betraktas som en genomsnittskonsument ska detta inte
betraktas som en absolut sanning. Därmed påverkar detta studiens reliabilitet. Även om vissa
deltagare inte har tillräckliga kunskaper för att betraktas som en genomsnittskonsument för
den specifika livsmedelsprodukten, betyder det inte att personen i fråga inte kan läsa
näringspåståenden eller hälsopåståenden och förstå de gynnsamma effekter som anges i
påståendet.
Av de åtta undersökta livsmedlen var det för fem av dem som hade mindre än 50 procent av
deltagarna som platsade som genomsnittskonsumenter för de specifika livsmedlen som
frågorna rörde. Det kan vara ett tecken på att gränsen för att vara en genomsnittskonsument
för ett specifikt livsmedel var något hög. Det behövs fortsatta prövningar av begreppet
genomsnittskonsument för att studier ska kunna avspegla verklighetsbilden för vad gränsen
går för att betraktas som en genomsnittskonsument. Detta i sin tur kommer att öka
reliabiliteten för studier med liknade upplägg som denna.

6.2 Metoddiskussion
Som det redan nämnts i avsnitt 4 valdes en kvantitativ forskningsansats i form av en
enkätundersökning för denna uppsats. Det finns olika typer av metoder för datainsamling och
alla metoder har sina fördelar och nackdelar. En jämförelse kan göras till exempel mellan
enkätundersökningar och strukturerade intervjuer. På grund av tidsbrist ansåg författarna att
en enkätundersökning passade bättre då det är mera tids effektivt och billigare att
administrera, vilket var att föredra för en uppsats med begränsad budget och tid. Dessutom
medför enkätundersökningen ingen intervjuareffekt. Dock var författarna närvarande när
studiens enkätundersökning pågick för att svara på eventuella frågor från respondenterna. En
enkätundersökning har sina nackdelar jämfört med strukturerade intervjuer (Bryman 2011).
Författarna kunde inte hjälpa alla respondenter genom att besvara deras frågor vilket kan ha
resulterat i en del interna bortfall.
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6.2.1 Enkät
Enkäten valdes från Landströms avhandling och för att passa syftet för det här
uppsatsarbetet, justerades enkäten. De flesta av deltagarna frågor om enkätundersökningens
innehåll besvarades direkt av författarna. Detta ökade i sin tur chansen för förståelse och
därmed enkätens generella reliabilitet. Kunskap och attityd är relativa begrepp och svåra att
mäta. Valet av skalorna var inte optimalt då det hänger på att deltagarna uppskattar sin
kunskapsnivå sanningsenligt. En kompletterande mätning på deltagarnas kunskapsnivå skulle
vara nödvändigt för att försäkra sig om att deltagarnas självuppskattning stämmer överens
med deras egentliga kunskapsnivå. Detta påverkade studiens validitet på grund av att det
troligen finns mera exakta sätt för att mäta kunskap och attityd och därmed besvara studiens
syfte.
För framtida förbättring kan attitydfrågorna mätas på en mindre skala, till exempel på en
tregradig skala där svarsalternativen skulle kunna vara stämmer, stämmer inte och vet ej. Den
sjugradiga skalan som attityd mättes på var svårtolkad på grund av att svarsalternativen var
väldigt lika varandra. Det fanns dessutom inget svarsalternativ som vet ej, vilket flera
deltagare efterfrågade. Detta ledde till internt bortfall samt möjliga ogenomtänkta svar vilket i
sin tur visar på enkätens begränsningar. Fördelen med en tregradig skala är att det underlättar
vid statistisk databearbetning och ger mindre utrymme för felaktiga slutsatser. Samtidigt,
nackdelen med att ha för få svarsalternativ är att det inte fångar upp en lika nyanserad bild av
den undersökta frågan.

Reliabiliteten av denna studie påverkas bland annat av hur befintliga produkter med näringsoch hälsopåståenden marknadsförs. Studiens reliabilitet kan även ha påverkas av
konsumenters ändrade kunskapsnivå om livsmedel med närings- och hälsopåståenden. Till
exempel om exakt samma enkätundersökning skulle göras under ett antal gånger under en
tidsperiod skulle troligen resultatet variera på grund av ovannämnda faktorer. Slutligen kan en
förändring i attityd bero på att människor börjar i större omfattning använda sig utav
livsmedelsprodukter med närings- och hälsopåståenden, vilket senare påverkar människor
attityd till dessa livsmedel.
Ambitionen var att ha så många frågor som möjligt för att få en bred bild av området studien
avsåg att undersöka. De interna bortfall och de fåtaliga muntliga klagomålen
som respondenterna uttryckte tyder på att enkäten var för lång. För framtida förbättringar
skulle attitydfrågorna minskas från femton till ca fyra stycken.
En pilotstudie genomfördes innan den egentliga studien som skulle bidra till att öka enkätens
reliabilitet. Syftet var att se om enkäten fungerade efter de justeringar som genomförts. Vidare
var det utav intresse att få synpunkter och kommentarer för eventuella förbättringar på
enkäten. Enkäten ändrades inte efter pilotstudien då inga kommentarer tydde på ett behov av
förändring. Databearbetning med deskriptiv analys gjordes med hjälp av det statistiska
programmet SPSS. Vid databearbetningen för pilotstudien upptäcktes inte att en
kunskapsfråga om nektar med sötningsmedel saknades. Den missade kunskapsfrågan
upptäcktes inte förrän vid databearbetning för den riktiga studien. Enkätfrågorna fick en
positiv respons från deltagarna och databearbetningen i SPSS fungerade bra.
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Till den egentliga studien rekryterades 100 kvinnor med åldern mellan 18-70. I framtiden
anser författarna att det vara av intresse att rekrytera 100 kvinnor respektive 100 män för att
kunna jämföra resultaten för bägge könen gällande deras kunskaper om och attityder till
livsmedel med närings- och hälsopåståenden.
Innebörden för attitydfrågorna var varierande. Några av frågorna hade ett påstående med
antingen en negativ eller en positiv innebörd. Om deltagarna valde svarsalternativ 1 som står
för ”Stämmer inte alls” som svar på ett negativt påstående, avspeglar det en positiv attityd till
påståendet. Svarsalternativ 1 eller ”Stämmer inte alls” till ett positivt påstående visade istället
på en negativ attityd till påståendet. Vid databearbetningen var det viktigt att siffrorna hade
samma innebörd, därför vändes skalorna till några av frågorna. Därmed minskades risken för
eventuella feltolkningar och den generella reliabiliteten för enkäten ökades. Skalornas siffror
fick omkodas. Eva Landström motiverar i diskussionsdelen av To Chosse or not to Choose
Functional Foods, that is the Question varför attitydfrågornas skalor omkodades. Det gav
författarna av denna studie förklarliga skäl till att göra detsamma.

6.2.2 Brister i studien
Deltagarna till undersökningen valdes inte på slumpmässig grund. Ett bekvämlightesurval
tillämpades på grund av tidsbrist. Författarna rekryterade konsumenter eller anställda inom
livsmedelsbutiker, studenter och anställda inom Landstinget. Detta innebär att vissa deltagare
i populationen hade större chans att bli utvalda. Resultaten för denna uppsats kan därmed
endast representera just detta stickprov, och inte generaliseras till svenska kvinnor i
allmänhet. Även då resultatet inte är generaliserbart på populationsnivå så kan jämförelser
göras med andra studier. Denna studies resultat kan dessutom väcka intresse och motivation
till framtida forskning (Bryman 2011).

7. SLUTSATS
Det har visats att det finns en stor spridning gällande kunskapsnivå för olika
livsmedelsprodukter. Majoriteten hade tidigare läst eller hört talas om närings- och
hälsopåståenden. Undersökning av attityder till ett positivt påstående visar att majoriteten (80
procent) av deltagarna inte tror att livsmedel med närings- och hälsopåståenden uppfyller vad
de lovar. Resultatet av attityder till ett negativt påstående visade att nästan hälften (54
procent) av deltagarna tror inte på att friska personer har någon nytta av att använda livsmedel
med hälsopåståenden. Utifrån deltagarnas upplevda kunskapsnivå bedömdes deras resultat för
att se vilka som faller inom gruppen för genomsnittskonsumenter för åtta olika livsmedel. Den
högsta andelen genomsittskonsumenter fanns för mjölkprodukter med aktiv bakteriekultur.
Det var 70 procent av kvinnorna som tillhörde gruppen genomsnittskonsumenter för detta
livsmedel. Det lägsta antal genomsnittskonsumenter fanns för livsmedlet Primaliv, en
enportionsyoghurt med müsli som utjämnar blodsockernivån. Det var 11 procent av
deltagarna som lyckades falla inom gruppen för genomsnittskonsumenter för livsmedlet
Primaliv.
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8. Framtida forskning
Vidare forskning behövs för att kunna dra några slutsatser om vad kvinnor har för attityder
och kunskap till livsmedelsprodukter med närings- och hälsopåståenden. Likväl att vidare
undersöka svenska kvinnor som genomsnittskonsumenter för olika livsmedelsprodukter med
närings- och hälsopåståenden.
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Bilaga 2 Information till deltagare

C-uppsats
Den skäligen välinformerade genomsnittskonsumenten
– kvinnors upplevda kunskap om och attityder till
livsmedel med närings- och hälsopåståenden
Hjälp oss i vårt uppsatsarbete!
Syftet är att undersöka kvinnors upplevda kunskap om och attityder
till livsmedel med hälso- och näringspåståenden samt undersöka om
de kan betraktas vara genomsnittskonsumenter för respektive
livsmedelsprodukt som undersöks.

Du som deltagare ska vara myndig och
deltagandet är frivilligt och du har rätt att
avbryta undersökningen när som helst.
Personliga uppgifter behöver inte uppges och
alla uppgifter kommer endast användas för detta
forskningsändamål.
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Bilaga 3 Spearmans rangkorrelation
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