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Sammanfattning 

 

Inledning - Debatten om tillsatser i mat som i Sverige fick ett rejält uppsving år 2007, samt 

forskning som publicerats under det senaste halvseklet har lett till ökad oro bland 

konsumenter. Undersökningar utförda i Sverige och utomlands visar att det generellt finns en 

låg kunskapsnivå bland konsumenter och att tillsatser är det många oroar sig mest över när det 

gäller livsmedel. Men hur ser det ut bland dem som är morgondagens konsumenter? 

Syfte - Syftet med studien var att undersöka högstadieelevers kunskap och uppfattning om 

livsmedelstillsatser. 

Metod - En enkätundersökning utfördes bland elever i årskurs 9 på två högstadieskolor i 

Örebro län. 120 elever deltog i undersökningen och resultaten behandlades kvantitativt. 

Resultat - Undersökningen visade att över hälften av eleverna bedömde sin kunskap vara 

dålig eller obefintlig men att det fanns ett stort intresse av att lära sig mer. Den uppfattning 

eleverna skapat sig om tillsatser varierade mycket men de vanligaste uppfattningarna var att 

de gärna kunde plockas bort ur livsmedel samt att de kan vara skadliga. 

Slutsats - Kunskapsnivån varierade mycket och även uppfattningen om tillsatser. Tilliten till 

säkerheten var hög bland eleverna och det verkar som att många av dem kommer fundera över 

sitt val av livsmedel i framtiden när de själva är konsumenter. 

 

 

Nyckelord – Debatt, framtid, säkerhet, Örebro län  
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1 Inledning 

Debatten om tillsatser i mat som i Sverige fick ett rejält uppsving år 2007, samt forskning som 

publicerats under det senaste halvseklet har lett till ökad oro bland konsumenter. 

Undersökningar utförda i Sverige och utomlands (Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 

2009; YouGov, 2011; Shim m.fl., 2011) visar att det generellt finns en låg kunskapsnivå 

bland konsumenter och att tillsatser är det många oroar sig mest över när det gäller livsmedel. 

I denna uppsats ämnas ungdomars syn på tillsatser undersökas, hur ser det egentligen ut bland 

de som är morgondagens konsumenter? 

 

 

2 Bakgrund 

Här ges en inblick i den debatt om livsmedelstillsatser som under några år pågått i Sverige 

och en genomgång av livsmedelstillsatser och deras egenskaper följer därpå. Regler och 

säkerhet gällande tillsatser tas upp och begreppen matkvalitet och medveten konsument 

presenteras. Sist redovisas för några konsumentundersökningar utförda i Sverige, USA och 

Korea samt information om hur tillsatser behandlas i skolundervisningen. 

 

2.1 Debatten om tillsatser 

En pågående debatt om tillsatser i den mat vi konsumerar tog i Sverige ordentlig fart år 2007 

och en av de största faktorerna i debattens uppsving var utgivningen av Den hemlige kocken, 

en bok skriven av journalisten Mats-Eric Nilsson (2007). I boken beskrivs industrins massiva 

användning av olika tillsatser, bland annat glutamater som förstärker smaken i annars ganska 

smaklösa buljonger, soppor och chips, samt färgämnen som piggar upp i annars färglös glass 

med ytterst litet fruktinnehåll. När allmänheten blev uppmärksam på dessa förhållanden drog 

en viss storm igång och det blev bland många en uppfattning att tillsatser borde undvikas, 

tillsatser var industrins sätt att tjäna pengar och lura oss konsumenter på riktiga råvaror (Äkta 

vara.org, 2011a; 2011b). Som ett motdrag publicerade Marie-Louise Danielsson Tham 

(2008), professor i livsmedelshygien, en artikel i Dagens Nyheter med titeln Utan tillsatser i 

maten riskerar vi att dö där hon lade fram sin syn på situationen. Innan vi dömer ut alla 
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tillsatser helt, menar hon, måste man sätta sig in i varför de används. Många av de tillsatser 

som används finns där för att ge oss säkra livsmedel, utan t.ex. natriumnitrit skulle 

botulinumbakterier tillåtas härja fritt i köttprodukter och allvarligt förgifta ett flertal 

människor varje år (Danielsson Tham, 2008). Vidare, menar hon, behöver industrin se över 

vilka tillsatser som inte längre är nödvändiga och självfallet utesluta dessa ur våra livsmedel. 

 

2.2 Vad är livsmedelstillsatser? 

Olika ämnen tillsätts i livsmedel av flera anledningar. Livsmedelstillsatser delas ofta in i olika 

kategorier såsom aromämnen och färgämnen, konserveringsmedel och antioxidationsmedel, 

konsistensgivare, sötningsmedel samt övriga tillsatser (Livsmedelsverket, 2011a).  

Aromämnen kan vara naturliga eller kemiskt framställda och används för att förstärka eller 

enskilt framkalla önskvärd smak hos ett livsmedel (Livsmedelsverket, 2011a). Färgämnen 

används för att påverka ett livsmedels utseende. Naturliga färgämnen kan utvinnas ur 

animaliska eller vegetabiliska produkter, halvsyntetiska färgämnen framställs genom att 

kemiskt förändra ett naturligt förekommande ämne och syntetiska färgämnen framställs på 

kemisk väg (Livsmedelsverket, 2011a).  

Konserveringsmedel är nödvändiga i produkter som ska förvaras under en längre tid för att 

hämma tillväxt av bakterier, mögel- och jästsvampar som bildar gifter (Livsmedelsverket, 

2011a). Det finns ca 45 godkända kemiska konserveringsmedel men även naturliga ämnen 

som socker, salt och alkohol har konserverande effekt (Livsmedelsverket, 2011a). 

Antioxidationsmedel behövs för att förhindra härskning av fett och missfärgning av 

exempelvis frukt. De kan vara naturliga eller kemiska, ett exempel är askorbinsyra och 

citronsyra som kan utvinnas ur citroner men även framställas på kemisk väg 

(Livsmedelsverket, 2011a).  

Emulgeringsmedel används för att blanda två komponenter som annars inte vill blandas med 

varandra, till exempel fett och vatten, och bevarar livsmedlets konsistens under transport och 

lagring (Livsmedelsverket, 2011a). Emulgeringsmedel kan utvinnas i form av t.ex. lecitin ur 

naturliga råvaror såsom soja och ägg. Förtjocknings- och geleringsmedel kan fördelas i vätska 

och på så sätt bilda en trögflytande lösning och används för att förtjocka livsmedel som är för 

rinniga i sin ursprungliga form (Livsmedelsverket, 2011a).  
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Naturliga sockerarter betraktas som råvaror och inte som tillsatser men sockeralkoholer 

betraktas däremot som tillsatser (Livsmedelsverket, 2011a). De utvinns ur naturliga 

sockerarter och är mindre söta än vanligt socker men de ger fortfarande energi. Exempel på 

sockeralkoholer är sorbitol och xylitol som ofta används i tuggummi. Några vanliga 

artificiella sötningsmedel som används är t.ex. sackarin och aspartam (Livsmedelsverket, 

2011a).  

Övriga tillsatser är exempelvis syror och baser, de används som surhetsreglerande medel och 

då för att öka eller minska surheten, alltså sänka eller höja pH-värdet i en produkt. I 

koncentrerad form är de oftast frätande men i livsmedel förekommer de endast i låg 

koncentration (Livsmedelsverket, 2011a). Klumpförebyggande medel tillsätts till livsmedel i 

pulverform för att de inte ska klumpa sig och smakförstärkare, oftast glutaminsyra och 

glutamater, används ofta i proteinrika livsmedel för att förstärka smaken (Livsmedelsverket, 

2011a). Ytbehandlingsmedel används som skydd mot mögelväxt och för att ge bland annat 

godis och frukt en blank yta. Gaser räknas också som tillsatser och används främst som 

skyddande atmosfär i köttförpackningar och som drivgaser i sprayflaskor (Livsmedelsverket, 

2011a). 

 

2.3 Natriumglutamat, azofärgämnen och aspartam  

I debatten om tillsatser och genom forskning som framkommit genom åren är dessa tre ämnen 

eller grupper av ämnen kanske de som har diskuterats mest.  

Natriumglutamat är den kanske mest omdebatterade tillsatsen som anses vara en av de 

onödiga och rent av hälsovådliga tillsatserna (Nilsson, 2007). Glutamater är egentligen en 

grupp av salter bestående av aminosyror som har en unik förmåga att framhäva smaker, därför 

används de i stor utsträckning som smakförstärkare (Williams & Woessner, 2009). Redan 

1968 beskrevs det så kallade ”Chinese restaurant syndrome” som visade symptom såsom 

avdomning av nacke och ansikte samt huvudvärk, och det ansågs bero på de mängder 

natriumglutamat i kombination med matlagningsvin som användes i kinesiska restauranger. 

Senare kom detta syndrom även att kallas ”Monosodium glutamate symptom complex” och 

innefattade då fler symptom som uppmärksammats (Williams & Woessner, 2009). Ett flertal 

kliniska tester utförda på människor har visat att det finns risk att symptomen uppstår vid 

intag av höga doser natriumglutamat, 3-5 gram, på fastande mage. Dessa doser var dock högre 
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än det normala dagsintaget i västerländska kulturer som ligger på ca 2 gram per dag, därför 

kan inte normal konsumtion av ämnet antas vara skadligt (Williams & Woessner, 2009). 

Azofärgämnen är en grupp kemiskt framställda färgämnen och tio av dessa är godkända i EU 

(Livsmedelsverket, 2011b). Användningen har under vissa perioder varit väldigt begränsad 

men i dagsläget får sju av de tio ämnena finnas i exempelvis godis, glass, läskedrycker och 

kosttillskott. Hos personer med allergi har azofärgerna bevisats ge överkänslighetsreaktioner 

med symptom som hudutslag och i vissa fall astma (Livsmedelsverket, 2011b). Efter 

publiceringen av en studie utförd i Storbritannien där fem azofärger samt färgämnet 

kinolingult visas ge upphov till koncentrationssvårigheter hos barn infördes en varningstext 

som ska finnas på de produkter där någon av de sex färgerna ingår, denna varningstext lyder 

”Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration” (Livsmedelsverket, 2011b). Den 

amerikanske barnläkaren Ben Feingold publicerade redan 1975 en bok med titeln Why your 

child is hyperactive där han lade fram sina teorier om att artificiella färgämnen och 

aromämnen, samt vissa antioxidanter, orsakar hyperaktivitet hos barn (Feingold, 1975).  

Aspartam är ett kemiskt framställt sötningsmedel med ca 200 gånger starkare sötningsgrad än 

vanligt socker, det används i otaliga drycker, tuggummin och viktkontrollprodukter (European 

Food Safety Authority, 2011a). Aspartam består av två aminosyror, proteiners byggstenar, 

och innehåller därför energi men eftersom sötningsgraden är stark används så lite att det totala 

energiinnehållet i ett livsmedel knappast förändras (Livsmedelsverket, 2011a). Studier har, 

enligt European Food Safety Authority (2011a), genom åren givit indikationer på att ämnet 

kan ge upphov till cancer i kliniska försök med möss. Den europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet, European Food Safety Authority (2011a), har dock bedömt att resultaten 

av studierna inte går att styrka och att det inte finns någon anledning att sänka den 

accepterade dosen på 40 mg/kg kroppsvikt och dag. 

 

2.4 Regler och säkerhet 

De livsmedelstillsatser som används i Sverige har alla blivit noggrant testade och sedan 

godkända av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för att användas inom EU 

(Livsmedelsverket, 2011c). För att undersöka säkerheten vid konsumtion av en tillsats görs 

tester på försöksdjur för att fastställa vilken dos som är maximal utan att skadliga effekter 

uppstår. Den kallas för nolleffektdosen och anger mg/kg kroppsvikt och dag. Den Europeiska 
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myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, medger att forskningen ännu inte är tillräcklig 

gällande så kallade samverkanseffekter, så effekter som kan uppstå när flera 

livsmedelstillsatser blandas är fortfarande relativt okända (Livsmedelsverket, 2011a). 

När tillstånd söks för användande av en ny livsmedelstillsats måste den sökande själv 

presentera information om denna, samt vetenskapliga data gällande dess säkerhet, inför den 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (European Food Safety Authority, 2011b). 

En prövning görs och EFSA fattar sedan ett beslut om tillsatsens säkerhet i samband med det 

tilltänkta användningsområdet och kan ge godkännande för användning inom hela Europeiska 

Unionen. Tillsatsen får då ett så kallat E-nummer. European Food Safety Authority (2011b) 

har också som uppgift att se över och ompröva alla redan tillåtna livsmedelstillsatser 

godkända före januari 2009, samt de tillsatser som uppmärksammats i nya undersökningar 

eller i samband med förändrade villkor. 

 

2.5 Matkvalitet och värden 

Matkvalitet är ett svårförklarat begrepp eftersom det innefattar så många olika aspekter, men 

begreppet kan delas in i objektiv och subjektiv kvalitet (Kungl. Skogs- och 

lantbruksakademien, 2011). Objektiv kvalitet kan definieras som livsmedlets faktiska 

egenskaper såsom vattenhalt och fetthalt. Subjektiv kvalitet är mer förknippat med känslor 

och är svårt att mäta exakt, eftersom det speglar konsumentens förväntningar. Användning 

och framställning av livsmedel är också viktiga faktorer och här spelar aspekter såsom hygien 

och tillverkningsprocesser in. Man kan säga att matens kvalitet påverkas på olika sätt hela 

vägen från växt eller djur till sin slutstation på tallriken (Kungl. Skogs- och 

lantbruksakademien, 2011). 

I en undersökning utförd av Lusk och Briggeman (2009) undersöktes de värden som var av 

stor vikt för konsumenter vid inköp av mat. Elva olika värden graderades och det visade sig 

att det som spelade störst roll var säkerhet, att inte hälsan påverkas negativt av den mat som 

konsumeras. Tätt därpå följde näringsinnehåll, smak och pris och bland de lägst graderade 

värdena fann man tradition och ursprung (Lusk & Briggeman, 2009). 
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2.6 Medveten konsument 

Detta begrepp innefattar ett flertal variabler om hur man som konsument bör styra sin 

konsumtion av livsmedel, kläder, elektronik med mera. I denna uppsats behandlas ämnet 

medveten konsument enbart utifrån köp av livsmedel innehållande tillsatser. Att vara 

medveten om den påverkan vi har på naturen och människorna på vår jord, som konsument, är 

hörnstenen i begreppet (Björklund, Holmgren & Johansson, 2008). För allt fler människor är 

det viktigt att skona naturen genom att i så stor utsträckning som möjligt handla livsmedel 

som är närproducerade alternativt ekologiskt producerade (Björklund m.fl., 2008). 

Rättvisemärkning finns för att garantera att de människor som arbetar med framställning av 

våra livsmedel, främst i utvecklingsländer, lever under drägliga förhållanden, får bra betalt 

och inte utsätts för fara i arbetet (Fairtrade Sverige, 2011). Dessa aspekter har på senare år 

blivit viktiga för många vid val och köp av livsmedel, att vara en medveten konsument kräver 

helt enkelt att man har god kunskap om hur våra inköp påverkar omgivningen och oss själva. 

 

2.7 Konsumentundersökningar 

En enkätundersökning utförd på uppdrag av Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (2009) 

visar på svenskens attityder till tillsatser i maten. Man tillfrågade 2000 personer i åldrarna 16-

64 år om deras åsikter gällande tillsatser. Ungefär hälften av respondenterna uppgav att de 

aktivt läste innehållsförteckningen och letade efter tillsatser, och av dessa personer ändrade 

två tredjedelar sitt köpbeteende till följd av det de läste. Det visades också att kvinnor oftare 

än män letade efter tillsatser i innehållslistan (Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 2009).  

Undersökningen visade även på att konsumenterna hade ett relativt lågt förtroende för att de 

tillsatser som är godkända och används i svenska livsmedel är säkra. Ungefär 37 % av de 

tillfrågade uppgav att de kände sig fullständigt eller i viss mån trygga, medan 61 % inte kände 

sig trygga. Yngre åldersgrupper visade större tillit och kände sig tryggare än äldre 

åldersgrupper och kvinnor, men inga direkta skillnader uppvisades mellan olika bostadsorter 

(Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 2009).  

YouGov (2011) genomförde nyligen sin årliga undersökning i Norden med titeln Food & 

Health 2011. Där framkom att hälften av svenskarna är oroliga för matens innehåll och att 

tillsatser fortfarande är det som oroar människor mest. Dock visar studien tecken på att de av 
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konsumenterna börjar accepteras allt mer och inte längre förknippas helt och hållet med dåliga 

produkter. Även här visades att kvinnor oftare än män oroas över matens innehåll (YouGov, 

2011). Den övergripande kunskapen om tillsatser visades också vara dålig då de endast en 

fjärdedel hade kännedom om EU:s roll i godkännande av en tillsats och ytterligare ca en 

tredjedel trodde att märkningen med E-nummer alltid innebar att tillsatsen är konstgjord 

(YouGov, 2011). 

I Korea utfördes en undersökning bland 430 personer boende i Seoul, om deras syn på 

säkerhet och information kring livsmedelstillsatser (Shim m.fl., 2011). Studien visade att 

konsumenterna var oroliga gällande säkerheten kring konserveringsmedel, färgämnen och 

artificiella sötningsmedel. Ungefär två tredjedelar av de tillfrågade ansåg att begreppet 

livsmedelstillsatser var svårt att förstå som konsument och att de hade fått otillräcklig 

utbildning och information inom detta område (Shim m.fl., 2011). Hälften av de svarande 

tyckte att information om tillsatser bäst kunde spridas genom broschyrer och foldrar, och 

gärna i livsmedelsbutikerna så att informationen finns i anslutning till berörda livsmedel 

(Shim m.fl., 2011). I studien genomfördes även ett försök där informationsfoldrar delades ut 

till konsumentrena. Shim m.fl. (2011) fann genom en uppföljning till försöket att kunskapen 

om livsmedelstillsatser hade ökat markant, samt att man uppfattade tillsatser vara säkrare än 

man hade gjort förut. 

I Georgia, USA, tillfrågades konsumenter om sju olika hälsorisker gällande mat (Rimal, 

Fletcher, McWatters, Misra & Deodhar, 2001). Av respondenterna bedömde 25 % att 

tillsatser var ett litet eller obetydligt problem medan 32 % och 43 % ansåg att det var ett 

medelstort respektive allvarligt problem. De risker som uppfattades allvarligare än tillsatser 

var dock rester av bekämpningsmedel, rester av djurmedicin och tillväxthormoner. Rimal 

m.fl. (2001) visade också att av de som tyckte att tillsatser utgjorde en risk var det ungefär 30 

% som drastiskt ändrade sitt köpbeteende till följd av detta medan nästan hälften inte alls 

gjorde några förändringar av inköp. Den resterande delen gjorde vissa förändringar i sitt 

konsumtionsmönster av livsmedel. Undersökningen visade att det fanns ett glapp mellan 

uppfattad hälsorisk och de åtgärder som vidtas, då konsumenter ofta uppger att de oroar sig 

för något men ändå inte själva förändrar sitt beteende. Enligt Rimal m.fl. (2001) gavs det i 

studien indikationer på att utbildning och information minskar oron för hälsorisker och 

förändrar beteenden, samt trots att media ofta har större räckvidd föredras myndigheter som 

källa till denna information på grund av deras tillförlitlighet. 
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2.8 Ämnet tillsatser i skolundervisningen 

Studieplaner för ämnena hemkunskap samt biologi och kemi på respektive skola där 

undersökningen utförts nämner inget specifikt om att ämnet livsmedelstillsatser ska tas upp i 

undervisningen. Inte heller Skolverket (2011a) har några exakta instruktioner om hur 

information om livsmedelstillsatser ska behandlas inom ämnet hemkunskap. Ett av de mål 

som eleven ska ha uppnått efter det femte skolåret är dock att ”kunna jämföra priser och 

uppfatta skillnader mellan information och reklam” (Skolverket, 2011a). I slutet av det nionde 

läsåret ska eleven dessutom ”kunna planera, tillaga, arrangera och värdera måltider med 

hänsyn till ekonomi, hälsa, miljö och estetiska värden” (Skolverket, 2011a).  

Inom ämnet kemi finns att läsa i Skolverkets (2011b) kursplan att eleven ”utvecklar kunskap 

om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av betydelse för 

vardagslivet” samt ”utvecklar förmåga att använda kunskaper i kemi samt etiska och estetiska 

argument i diskussioner om konsekvenser av kemins samhälleliga tillämpningar”. Även inom 

detta ämne kan informationen tolkas på godtyckligt sätt och lämnar en del av ansvaret för 

innehåll till lärarens och lärobokens utformning av kursen. 

 

 

3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka högstadieelevers kunskap och uppfattning om 

livsmedelstillsatser. 

 

3.1 Frågeställningar 

På vilken kunskapsnivå befinner sig eleverna gällande livsmedelstillsatser? 

Vilken uppfattning har eleverna skapat sig om tillsatser? 

Hur tror de att deras framtida val av livsmedel ser ut?  
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4 Metod 

Resultatet i denna uppsats bygger på en enkätundersökning bland elever i nionde klass, utförd 

på två högstadieskolor i Örebro län. Enkäterna har analyserats kvantitativt för att generera 

statistik över elevernas kunskap och uppfattning gällande livsmedelstillsatser. 

 

4.1 Metodval 

För att besvara syftet bestämde författaren att en enkätundersökning vore lämplig att utföra 

och då specifikt i form av gruppenkäter, som har fördelen att många respondenter kan nås 

samtidigt samt att svaren kan samlas in direkt (Trost, 2007; Ejlertsson, 2005). På så sätt 

minimeras även risken för bortfall som påverkar undersökningens validitet (Bryman, 2008). 

Det finns flera fördelar och nackdelar med att använda enkät som metod (Ejlertsson, 2005). 

Kostnaden blir relativt liten i förhållande till flera andra metoder, många personer kan nås på 

detta sätt och kan ge en större bild av allmänhetens uppfattning än endast intervjuer med 

några få respondenter. Ytterligare en fördel är att frågorna är standardiserade och presenteras 

på samma sätt för alla svarande (Ejlertsson, 2005). Några av nackdelarna innebär dock att 

antalet frågor måste vara begränsat för att inte trötta ut respondenten (Bryman, 2008), man 

kan inte heller ställa alltför invecklade frågor eller spontana följdfrågor (Ejlertsson, 2005). 

Om respondenten har svårt att förstå en fråga kan denna i regel inte få den förklarad och 

frågan kan då lätt besvaras på ett felaktigt sätt (Trost, 2007). 

 

4.2 Urval 

Målpopulationen för denna undersökning var elever i nionde klass i Sverige. En 

totalundersökning innebär att man riktar sig till alla i den population man är intresserad av, 

men då detta oftast inte är möjligt måste ett urval av populationen göras, ett så kallat stickprov 

(Ejlertsson, 2005). En tidigare undersökning utförd av Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 

(2009) visade att inget samband fanns mellan bostadsort och attityder gällande 

livsmedelstillsatser. Därför begränsades undersökningen till högstadieelever på endast två 

orter i Örebro län, av praktiska och tidsmässiga skäl. En undersökning av högstadieelever där 

hela Sverige representeras hade blivit alltför omfattande och bättre lämpad att utföras av en 

större organisation.  



13 
 

De två skolorna är av liknande storlek och belägna i två mindre tätorter i Örebro län, härefter 

benämns skolorna som Skola A och Skola B. Skola A består av ca 190 elever i årskurs 7-9 

och det finns 19 lärartjänster fördelade på klasserna, årskurs nio som undersöktes består av tre 

klasser. Vid Skola B studerar ca 300 elever i årskurs 6-9 och dessa delar på 40 lärartjänster, 

årskurs nio som undersöktes består där av fyra klasser. Med hänsyn till klassernas storlek 

beräknades ca 120 – 150 besvarade enkäter inkomma. Då 120 enkäter delades ut och 

samlades in kan inget bortfall påstås ha skett, eftersom enkäten endast delades ut till de elever 

som var närvarande vid undersökningstillfället. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Den etiska aspekten är viktig att beakta och det finns forskningsetiska principer som 

behandlar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Ejlertsson, 2005). Det betyder att deltagarna måste få information om syftet, att de själva 

bestämmer över sin medverkan, att de ska ges möjlighet till anonymitet samt att insamlat 

material endast får användas för det syfte studien avser (Ejlertsson, 2005). Då kontakt togs 

med skolorna förklarades att examensarbetet är en offentlig handling och att skolornas namn 

inte skulle framgå i uppsatsen om inte så önskades, för att försäkra anonymiteten. Rektor på 

respektive skola bad även att få se enkätformuläret i förhand för godkännande av frågorna. 

Vid besvarandet av enkäten samlades ingen information in om elevernas identitet och därför 

är även alla deltagare i undersökningen anonyma. 

 

4.4 Insamling av teoretisk data  

Initialt, samt löpande under uppsatsens utformning, söktes bakgrundsinformation om ämnet 

livsmedelstillsatser för att skapa en grund till uppsatsen och enkätformuläret. 

Universitetsbibliotekets databas var till stor hjälp för att söka fram lämplig tryckt litteratur. 

För att få ett större djup söktes även vetenskapliga artiklar i databaserna FSTA och Google 

Scholar, de sökord som användes i olika kombinationer var additives, behaviour, consumer, 

food och preservatives. Artiklarnas sammanfattning lästes och fyra relevanta artiklar valdes 

ut. Inga fler artiklar användes eftersom de ansågs befinna sig för långt ifrån ämnet eller vara 

för gamla för att kännas aktuella i denna uppsats. Information har även sökts på internet och 
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en stor del data har hämtats från myndigheters och organisationers hemsidor, såsom 

Livsmedelsverket och Kungl. Skogs- och lantbruksakademien. 

 

4.5 Utformning och genomförande av undersökningen 

Utformande av enkäten och utförande av undersökningen på de två högstadieskolorna skedde 

under perioden 11 april till 5 maj 2011. I ett inledande skede gjordes efterforskningar om vad 

man bör tänka på vid utformning av en enkät samt hur det kunde tillämpas på de frågor som 

författaren ville ställa till eleverna.  

Flera faktorer måste vägas in då man betänker hur respondenten uppfattar frågeformuläret. 

Frågorna måste vara lätta att förstå och inte vara tvetydiga i sin formulering (Bryman, 2008) 

och de måste ställas i en logisk ordning så att respondenten enkelt kan följa den röda tråden 

genom formuläret (Trost, 2007). Respondenten måste även förstå hur man ska svara på 

frågorna, om man har möjlighet att kryssa i flera svarsalternativ o.s.v. Slutligen är det viktigt 

att layouten är tilltalande, att det finns utrymme och luft mellan frågorna samt att typsnitt och 

svarsrutor ser prydligt ut (Trost, 2007). I enkätformuläret för denna undersökning gavs en 

kortfattad informationstext om den mediedebatt om tillsatser som pågått i Sverige de senaste 

åren, eleverna fick en kort beskrivning av vad som menas med onödiga tillsatser samt hur 

tillsatser får skrivas ut på livsmedelsförpackningarna. Att be respondenten läsa en lång 

informationstext eller ställa frågor med långa formuleringar kan lätt få denna att tappa 

intresset (Trost, 2007) men i det här fallet var informationen nödvändig och sannolikt inte 

tillräckligt tröttsam för att eleverna skulle påverkas negativt. 

Enkätfrågorna utarbetades med syftet i åtanke och enkäten delades därför upp i två delar, en 

som behandlade elevernas kunskapsläge och en som behandlade deras uppfattning om 

tillsatser (se Bilaga 1). Inledningsvis ställdes en fråga där eleverna ombads bedöma sin 

kunskap. Nästa fråga syftade till att ta reda på om eleverna hade fått någon undervisning i 

skolan om tillsatser och i så fall inom vilket eller vilka ämnen. Intresse av att lära sig mer 

undersöktes därefter och en följdfråga sökte besvara på vilket sätt eleverna ville att detta 

skulle ske. Nästa fråga handlade om uppfattningen om tillsatsers säkerhet och efter den 

ställdes frågan om de hade uppmärksammat den debatt som pågått. Om debatten hade 

uppmärksammats ombads eleverna besvara på vilket sätt den hade påverkat dem. Bortsett från 

om man lagt märke till debatten eller ej undersökte nästa fråga elevernas allmänna uppfattning 
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om tillsatser och man hade möjlighet att välja flera alternativ. Slutligen ställdes en fråga om 

framtiden och hur eleverna trodde att deras val av livsmedel kommer se ut med tanke på 

innehåll av tillsatser. 

Författaren tog kontakt med rektor på de högstadieskolor där undersökningen skulle äga rum i 

ett tidigt skede, och förklarade då också sitt syfte med undersökningen. I samråd med rektor 

på respektive skola utarbetades en plan gällande när och hur undersökningen skulle gå till. 

Författaren fick tillstånd att besöka var och en av klasserna i anslutning till lektionstillfälle 

och fick 10 minuter av ordinarie lektionstid till sitt förfogande. En presentation gjordes för 

eleverna och syftet med undersökningen beskrevs kortfattat innan enkäterna delades ut, 

besvarades och slutligen samlades in. 

 

4.6 Analys  

Eftersom de svar som erhålls via strukturerade enkäter främst är lämpade att kategorisera och 

procentberäkna analyserades enkäterna kvantitativt. En helt kvantitativ studie innebär att alla 

steg; datainsamling, analys och tolkning, utförs kvantitativt (Trost, 2007). Efter besvarandet 

gavs enkäterna ett löpnummer från 1 till 120 och svarsalternativen kodades för lättare 

behandling. Löpnummer och svarskoder för varje enkät fördes in i Excel och öppnades sedan 

med ett statistikprogram från SPSS Inc. I detta program gjordes frekvensberäkningar över 

bland annat antal deltagare i undersökning och exempelvis hur många som var intresserade av 

att lära sig mer om tillsatser. Efter de enkla frekvensberäkningarna gjordes korstabeller där 

bland annat variabeln kön eller ort ställdes mot den bedömda kunskapsnivån. Ytterligare 

korsberäkningar gjordes för att finna samband mellan ett flertal olika variabler. Chi-två test 

utfördes också för att undersöka om det fanns någon statistisk signifikans gällande vissa 

resultat. Att ett resultat är statistiskt signifikant innebär att det kan översättas till hela 

målpopulationen och inte enbart till det urval som man har undersökt (Ejlertsson, 1992). 

Resultaten är därmed inte slumpmässiga utan skulle kunna upprepas i en ny undersökning, vid 

ett chi-två test accepteras oftast en felmarginal på 5 %, eller p<0,05 (Ejlertsson, 1992; 

Bryman, 2008).  

 

 



16 
 

5 Resultat 

I undersökningen deltog 120 elever varav 52 var killar och 65 var tjejer, 3 respondenter var av 

okänt kön (se Tabell 1). Därmed fanns en viss överrepresentation av tjejer. Fördelningen 

mellan orterna var däremot jämn då 58 elever från Skola A deltog i undersökningen och 62 

elever deltog från Skola B. 

Tabell 1. Deltagare i undersökningen. 

 Killar Tjejer Okända Totalt 

     

Skola A 26 29 3 58 

Skola B 26 36 0 62 

     

Totalt 52 65 3 120 

 

5.1 Elevernas kunskapsläge 

För att få en uppfattning om elevernas nuvarande kunskap om livsmedelstillsatser ställdes en 

fråga med fyra svarsalternativ där eleven ombads bedöma sitt eget kunskapsläge (se Figur 1). 

Endast 5 % av eleverna ansåg sig ha mycket bra kunskaper om ämnet medan 33 % tyckte sig 

ha bra kunskaper. Exakt hälften av de tillfrågade eleverna uppgav att de hade dåliga 

kunskaper om livsmedelstillsatser, resterande 12 % ansåg att deras kunskap var obefintlig. 

 

Figur 1. Elevernas bedömda kunskap. 

Nästa fråga som ställdes behandlade den undervisning eleverna har fått i grundskolan till och 

med den nionde årskursen. Det rådde delade meningar då eleverna svarade på om de hade fått 

någon undervisning i ämnet; ca 40 % av eleverna medgav att de har läst om 
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livsmedelstillsatser i skolan. Den andra delen, ca 60 %, av respondenterna svarade att de inte 

fått någon undervisning alternativt att de inte visste om de hade fått någon undervisning. En 

följdfråga undersökte inom vilka ämnen undervisningen i sådana fall hade skett och de 

vanligaste svaren var att undervisningen hade skett inom hemkunskap, med ca 40 % av de 

svarande, biologi eller kemi, 12 %, samt till viss del inom idrott och hälsa, 8 %. 

När intresset att lära sig mer undersöktes svarade lite mer än hälften av eleverna att de var 

intresserade av att lära sig mer om livsmedelstillsatser och genom en följdfråga undersöktes 

de mest attraktiva sätten att göra detta på. Det alternativ som lockade flest elever var 

möjligheten att få information i livsmedelsbutikerna, tätt följt av alternativen gästföreläsare, 

att läsa i skolan samt genom att utföra laborationer och experiment. Även studiebesök och 

massmedia fanns att välja som informationskälla men dessa visade sig vara mindre populära 

alternativ. 

5.1.1 Sambandsmönster gällande kunskap  

Bland de elever som bedömde sin kunskap vara mycket bra var det bara 5 % som var 

intresserade av att lära sig mer om tillsatser i livsmedel. De som istället hade bedömt sin 

kunskap vara bra hade ett betydligt större intresse av att lära sig mer då lite drygt 30 % 

svarade att de ville veta mer om ämnet. Hälften av de som tyckte sig ha dålig kunskap kunde 

dock tänka sig att lära sig mer och av de som ansåg sig ha obefintlig kunskap ville endast 12 

% veta mer. 

De som litade mest på säkerheten gällande tillsatser var de som ansåg sig ha mycket bra 

kunskaper, alla dessa elever tyckte att tillsatser var fullständigt eller till viss del säkra att 

konsumera. Nästan 90 % av de som hade bra kunskaper ansåg att tillsatser var fullständigt 

eller till viss del säkra, samma gällde för 70 % av de med dålig kunskap och 80 % av de med 

obefintlig kunskap. Således visades att det fanns en större benägenhet att lita till säkerheten 

bland dem som redan hade goda eller mycket goda kunskaper inom ämnet.   

Även när det gällde uppmärksammande av debatten om tillsatser var det de med bra kunskap 

som hade märkt av den i betydligt högre grad än de med sämre kunskaper. En tredjedel av de 

elever som hade uppmärksammat debatten var också intresserade av att lära sig mer om 

tillsatser. 

De som främst kommer undvika onödiga tillsatser i framtiden var de med mycket bra samt de 

med bra kunskaper, vardera ca 30 % av dessa valde det svarsalternativet. Hela 60 % av de 
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som hade obefintliga kunskaper uppgav att de inte kommer låta olika tillsatser påverka deras 

inköp av livsmedel i framtiden, och de som kommer reflektera över innehållet var ganska 

jämnt fördelade över kunskapsnivåerna. Av de som var intresserade av att lära sig mer om 

tillsatser trodde 90 % att de i framtiden kommer undvika onödiga tillsatser eller reflektera 

över innehåll, medan nästan 50 % av de som inte ville lära sig mer trodde att de inte kommer 

låta sig påverkas i framtiden.  

 

5.2 Elevernas uppfattning om tillsatser 

Uppfattningen om säkerhet kring tillsatser var en intressant aspekt att undersöka då flera 

tidigare undersökningar (Shim m.fl., 2011; YouGov, 2011; Rimal m.fl., 2001) visar att det 

finns en del oro bland konsumenter. En fråga ställdes om elevernas uppfattning om att de 

tillsatser som används i svenska livsmedel är säkra (se Bilaga 1). Ungefär 15 % uppgav att de 

litade fullständigt på att de tillsatser som används är säkra, medan en så stor del som 70 % 

sade sig till viss del vara trygga med de tillsatser som används (se Figur 2). Ytterligare ca 15 

% kände sig inte alls trygga med de tillsatser som finns i livsmedel. Resultatet visar att den 

stora majoriteten av tillfrågade ändå känner sig trygga med livsmedelstillsatser säkerhet.  

 

 

Figur 2. Graden av tillit gällande tillsatser. 

Enkäten utformades till stor del med debatten om tillsatser i åtanke. Den mest intressanta 

frågan ur detta perspektiv var om eleverna överhuvudtaget hade uppmärksammat debatten i 

media. Det visade sig att endast en femtedel av eleverna hade uppmärksammat debatten 

medan resten inte hade gjort det. För att ändå få någon uppfattning om vilken inverkan 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fullständigt Till viss del Inte alls



19 
 

debatten haft ställdes en följdfråga om hur debatten hade påverkat dem. Denna fråga 

besvarades enbart av de 24 elever som svarat ja på föregående fråga och de hade möjlighet att 

markera flera alternativ. Fyra personer svarade att de inte hade påverkats av debatten, men tio 

personer svarade att de efter debatten har börjat undvika de tillsatser som anses vara onödiga. 

Nästan lika många personer, åtta stycken, uppgav att de har blivit oroliga för tillsatsers 

påverkan på hälsan. Nio personer uppgav att de har börjat reflektera över de tillsatser som 

används i livsmedel. 

Bortsett från den påverkan debatten haft ombads alla elever besvara en fråga om vilken 

uppfattning de hade skapat sig om tillsatser, antingen genom skolan eller genom information 

de fått från andra håll (se Figur 3). I den frågan fanns möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

En tredjedel svarade att de inte hade skapat sig någon uppfattning om livsmedelstillsatser, och 

det svarsalternativet uteslöt alla andra alternativ. Den vanligaste uppfattningen bland eleverna, 

med nära hälften av rösterna, var att tillsatser gärna kan plockas bort ur vissa livsmedel. 

Ungefär lika många ansåg att tillsatser kan vara skadliga för hälsan och bör undvikas, medan 

1 av 6 trodde att tillsatser av säkerhetsskäl är nödvändiga i vissa livsmedel. Endast ett fåtal 

ansåg att tillsatser är ofarliga och kan konsumeras utan risk. 

 

 

Figur 3. Frekvensdiagram över elevernas uppfattning om tillsatser. 

Slutligen ställdes en fråga om framtiden, då de tillfrågade eleverna själva är konsumenter och 

handlar livsmedel dagligen. Lite mer än hälften av eleverna trodde att de i framtiden kommer 

reflektera över innehållet i de livsmedel som de handlar. En dryg fjärdedel av eleverna uppgav 

dock att de förmodligen inte kommer låta innehåll av olika sorters tillsatser påverka deras 
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framtida val. Resterande svarande trodde att de i framtiden kommer försöka undvika 

livsmedel som innehåller onödiga tillsatser.  

5.2.1 Sambandsmönster gällande uppfattning 

En tredjedel av de som uppmärksammat mediedebatten om tillsatser svarade att de inte alls 

litade på säkerheten gällande tillsatser och de utgjorde hälften av alla de som svarat att de inte 

litar på säkerheten. Dock visades att 54 % respektive 13 % av de som märkt av debatten anser 

att tillsatser är delvis säkra eller helt säkra.  

Av de som inte litade på säkerheten angav 25 % att de kommer försöka undvika onödiga 

tillsatser i framtiden, 50 % att de kommer reflektera över innehåll och de sista 25 % trodde att 

de inte kommer påverkas. De flesta, två tredjedelar, som litade fullständigt på säkerheten 

svarar att de inte kommer låta tillsatser påverka deras val när de själva handlar livsmedel. De 

som var något tveksamma gällande säkerhet trodde i stor utsträckning, ca 80 %, att de skulle 

försöka undvika alternativt reflektera över tillsatser. 

De som hade uppmärksammat debatten var 24 elever och av dessa trodde hälften att de i 

framtiden undviker onödiga tillsatser. Den andra halvan, förutom en person som inte tror sig 

påverkas, tror att de kommer reflektera över innehåll. Gällande de personer som inte 

uppmärksammat debatten var det endast en tiondel som kommer undvika onödiga tillsatser, 

medan en tredjedel inte kommer påverkas. Den ca 55 % stora resterande skaran angav att de 

kommer reflektera över livsmedels innehåll. 

 

5.3 Demografiska skillnader och samband gällande kunskap 

Det exakta kunskapsläget är svårbedömt eftersom den faktiska kunskapen inte undersökts, 

utan bara den självupplevda kunskapen. Inga större skillnader i svarsalternativen märktes 

mellan killar och tjejer och ingen statistisk signifikans hittades, dock verkade killar vara mer 

benägna att bedöma sin kunskap som obefintlig. Inte heller någon större skillnad mellan 

elever på de två orterna märktes, även om eleverna från Skola B rankade sin kunskap något 

högre.  

Svaren om undervisning uppvisade inga direkta skillnader mellan könen och inte heller 

orterna visade några skillnader i denna fråga. 
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När det gällde intresset att lära sig mer om tillsatser hittades ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan könen, men ca 65 % av tjejerna var intresserade av att lära sig mer om 

tillsatser och bara 35 % av killarna ville lära sig ytterligare. Även skillnad mellan orterna 

fanns, dock inte statistiskt signifikant, då eleverna från Skola B var mer intresserade av att 

lära sig om tillsatser, ca 60 % jämfört med 40 % från Skola A. 

 

5.4 Demografiska skillnader och samband gällande uppfattning 

I frågan om säkerhet uppgav 35 % av killarna att de kände sig fullständigt säkra med de 

tillsatser som används i svenska livsmedel medan endast 5 % av tjejerna kände sig fullständigt 

trygga. Däremot ansåg 80 % av tjejerna och ca 50 % av killarna att tillsatser till viss del är 

säkra, medan resterande 15 % killar och tjejer inte alls var trygga. Det visar att i denna 

undersökning verkade killar vara något mindre oroliga för att tillsatser i livsmedel kan vara 

skadliga. Mellan de två orterna varierade inte svarsalternativen nämnvärt, så det kan inte 

sägas att det finns någon skillnad i säkerhetsuppfattning mellan orterna. 

Ingen större skillnad märktes heller mellan könen gällande frågan om man hade 

uppmärksammat debatten om tillsatser då ca 20 % av tjejerna och 20 % av killarna hade 

märkt av den. Dock märktes i Skola B att ca 30 % av eleverna kan ställas mot 8 % av eleverna 

i Skola A, alltså har debatten av okänd anledning uppmärksammats i större utsträckning i 

Skola B. Efter debatten uppgav lika många killar som tjejer att de undviker tillsatser som 

anses vara onödiga och ungefär lika många sade att de numera reflekterar över innehåll. I 

Skola A och Skola B var det ungefär lika många som hade börjat undvika onödiga tillsatser 

efter debatten, 40 % jämfört med 42 %. Av tjejerna var det också 54 % som hade blivit 

oroliga efter debattens uppkomst och bara 18 % av killarna. Det fanns även en mycket större 

oro bland eleverna i Skola B, 42 % jämfört med 20 %, där fler också hade uppmärksammat 

debatten. Många fler elever i Skola A än i Skola B hade inte påverkats av debatten och fler 

killar än tjejer sade sig vara opåverkade. 

När det gällde den allmänna synen på tillsatser var den vanligaste uppfattningen bland tjejer, 

54 %, att de gärna kunde plockas bort. Något färre killar, 33 %, ansåg samma sak. Bland dem 

var det vanligaste svarsalternativet att de inte hade skapat sig någon uppfattning, 44 % jämfört 

med 25 % av tjejerna. Ungefär hälften av tjejerna ansåg att tillsatser kan vara skadliga och 

nästan en tredjedel av killarna tyckte likadant, tjejerna verkade också i större utsträckning 
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anse att tillsatser kan vara nödvändiga. Endast några få killar och tjejer gjorde bedömningen 

att de var ofarliga. I Skola A hade 43 % av eleverna inte skapat sig någon uppfattning om 

tillsatser medan detsamma gällde för endast 24 % av eleverna i Skola B. Ett litet antal 

svarande från varje ort ansåg att de var ofarliga att konsumera. I Skola B svarade 55 % att 

tillsatser gärna kan plockas bort och i Skola A tyckte 33 % likadant. Strax under hälften av 

eleverna i Skola B ansåg också att tillsatser kan vara skadliga och en dryg tredjedel från Skola 

A tyckte detsamma. I Skola B var dubbelt så många elever som i Skola A benägna att bedöma 

tillsatser som nödvändiga. 

Nästan hälften av killarna i undersökning trodde att de inte kommer låta olika sorters tillsatser 

i livsmedel påverka deras framtida inköp, medan endast en tiondel av tjejerna tyckte likadant. 

Flertalet tjejer ansåg istället att de kommer reflektera över innehållet i livsmedel eller helt och 

hållet försöka undvika onödiga tillsatser. I Skola B verkade en något större del av eleverna 

vara benägna att helt undvika onödiga tillsatser i framtiden jämfört med eleverna i Skola A.  

 

 

 

6 Diskussion 

Här diskuteras framkomna resultat i förhållande till tidigare utförda undersökningar och 

samband och skillnader söks behandlas. Därefter följer en diskussion om den metod som 

använts och de källor som ligger till grund för uppsatsen.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

De resultat som framkommit genom enkätundersökningen uppvisar många likheter med 

tidigare undersökningar och flera paralleller kan dras mellan dessa.  
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6.1.1 Kunskap 

I den undersökning som utfördes i Korea av Shim m.fl. (2011) uttryckte de tillfrågade 

konsumenterna ett behov av att lära sig mer och det visades att begreppet livsmedelstillsatser 

var svårbegripligt. Även i Sverige är den allmänna kunskapen om tillsatser låg enligt YouGov 

(2011) då det förekommer en hel del missförstånd gällande lagstiftning och tillsatsers 

egenskaper. I denna studie bland elever i nionde klass visades också att kunskapen är låg då 

endast 5 % respektive 33 % ansåg att de hade mycket bra eller bra kunskaper inom ämnet. 

Hälften av eleverna tyckte att deras kunskap var dålig och resten ansåg den vara obefintlig. 

Det måste dock noteras att det i undersökningen inte gjordes någon exakt mätning utav 

elevernas kunskap utan enbart en bedömning utifrån den självupplevda kunskapen. Därför är 

det något osäkert att uttala sig om huruvida eleverna hade bättre kunskaper inom ämnet än de 

konsumenter som tillfrågats i tidigare undersökningar. Det ger ändå en god indikation på att 

även om kunskapsnivån är låg verkar den vara något högre hos elever i nionde klass än bland 

vuxna konsumenter.  

Den större kunskapen hos elever jämfört med vuxna indikerar även att det finns en större 

betydelse av att undervisa i ämnet i dag än för ett antal år sedan. Då lite mindre än hälften av 

eleverna uppgav att de hade fått undervisning om tillsatser i skolan, genom hemkunskap, 

kemi/biologi eller idrott, kan det antas att ämnet numera behandlas i skolan. Inom ämnena 

hemkunskap och kemi i grundskolan nämns inget om livsmedelstillsatser ska tas upp i 

undervisningen (Skolverket, 2011a; Skolverket 2011b). Det visade sig emellertid att eleverna 

hade fått undervisning inom dessa ämnen. Även om Skolverket (2011a; 2011b) inte nämner 

tillsatsers betydelse verkar lärare och/eller läroboksförfattare som utformat kurserna gjort 

bedömningen att tillsatser har varit aktuella att ta upp.  

Eleverna var överlag positivt inställda till att lära sig mer om tillsatser och föredrog att göra 

det genom information i livsmedelsbutikerna, genom gästföreläsare eller genom vanlig 

skolundervisning. I undersökningen utförd i Korea (Shim m.fl., 2011) visades också att det 

mest önskvärda sättet att lära sig mer var genom informationsfoldrar i anslutning till 

livsmedel i butiker. Då det förekommer många missförstånd bland konsumenter gällande 

tillsatser (YouGov, 2011) är det en positiv trend att många elever är intresserade av att lära sig 

mer och därigenom kan bli medvetna konsumenter i framtiden. 
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6.1.2 Uppfattning 

När konsumenters attityder till tillsatser i mat undersöktes av Kungl. Skogs- och 

lantbruksakademien (2009) pekade resultaten på att yngre åldersgrupper i större utsträckning 

än äldre åldersgrupper litade till säkerheten gällande tillsatser. Det visade sig också att 

kvinnor kände sig mindre säkra gällande säkerheten (Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 

2009). Det stämmer väl överens med denna studie där en mycket stor del av eleverna, 85 %, 

sade sig helt eller delvis lita på att de tillsatser som används i Sverige är säkra att konsumera 

och endast 15 % känner sig otrygga. Enligt Livsmedelsverket (2011c) och European Food 

Safety Authority (2011b) finns inte heller någon anledning att oroa sig eftersom 

användningen av tillsatser noggrant har prövats. Att ungdomarna litar mer på säkerheten kan 

bero på att de i större utsträckning än vuxna har fått undervisning samt att de inte i lika hög 

grad har uppmärksammat debatten som i många fall väckt oro.  

I den här studien uppenbarades även att 35 % av killarna jämfört med 5 % av tjejerna 

uppfattade tillsatser som helt säkra, dock jämnas siffrorna ut då 50 respektive 80 % ansåg 

tillsatser vara till viss del säkra och endast 15 % killar och tjejer kände sig otrygga. Resultatet 

visar ändå på att tjejer är något försiktigare med att bedöma säkerheten och är något mer 

bekymrade. Tjejerna i undersökningen visade också att de i framtiden i större utsträckning än 

killar kommer fundera över livsmedels innehåll och undvika onödiga tillsatser. 

De som var något oroade över tillsatser säkerhet var också de som i störst utsträckning, ca 80 

%, uppgav att de i framtiden kommer undvika onödiga tillsatser eller reflektera över 

innehållet. Av de som inte alls litade på säkerheten trodde 75 % att de kommer undvika vissa 

tillsatser eller reflektera över livsmedels innehåll i framtiden. Av de som kände sig 

fullständigt trygga trodde de flesta att de inte påverkas av tillsatser i framtiden. I studien gjord 

av Rimal m.fl. (2001) uppdagades att endast 30 % av de konsumenter som uppfattade 

tillsatser vara en risk drastiskt förändrade sitt köpbeteende. Det innebär att eleverna i det här 

fallet visade sig vara mer benägna att förändra sitt beteende och att glappet mellan uppfattad 

säkerhetsrisk och de åtgärder som vidtas var mindre. Hur elevernas konsumtion ser ut i 

framtiden är svår att förutspå men en indikation ges till att de med oroskänslor i hög grad 

reflekterar över och utesluter vissa sorters tillsatser.   

Eftersom undersökningen till stor del tog sin utgångspunkt i den mediedebatt som de senaste 

åren pågått i Sverige var det intressant att undersöka om eleverna överhuvudtaget hade 

uppmärksammat denna. Föreställningen som skapats hos författaren var att en större del av 
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befolkningen i någon mån hade lagt märke till debatten och att den påverkat dem på något 

sätt. Det var därför intressant att undersöka om debatten, förutsatt att den blivit 

uppmärksammad, påverkat eleverna på något sätt. Debatten som skapat allmänt intresse och 

lett till undvikande av tillsatser (Äkta vara.org, 2011a; 2011b) fick från vetenskapligt håll ett 

inlägg av en professor i livsmedelshygien om att innan vi helt dömer ut livsmedelstillsatser är 

det bra om vi förstår varför de används och att de i vissa fall kan vara livsnödvändiga 

(Danielsson Tham, 2008). Denna undersökning visade att det inte var någon större del av 

eleverna i nionde klass som lagt märke till debatten, endast en femtedel av dessa hade på 

något sätt märkt av den. I undersökning visade det sig alltså att eleverna inte i lika stor 

utsträckning som vuxna har visat intresse för debatten och blivit förvirrade av den mängd 

information som ges från olika håll.  

En stor del av de elever som uppmärksammat debatten angav dock att de efter detta hade 

börjat undvika de tillsatser som anses vara onödiga, att de hade blivit oroliga för tillsatsers 

påverkan på hälsan samt att de börjat reflektera över innehållet i livsmedel. Ytterligare en 

liten del uppgav att de inte hade påverkats nämnvärt av debatten. Dock kan man se den effekt 

som debatten haft genom att eleverna först efter dess uppkomst börjat blivit oroliga för sin 

hälsa och undviker de tillsatser som anses vara onödiga. I Skola B där debatten hade 

uppmärksammats i större utsträckning än i Skola A visade sig fler elever vara benägna att 

undvika onödiga tillsatser i framtiden, och det kan antas att debatten där har givit upphov till 

en viss rädsla och oro. 

De vanligaste uppfattningarna om tillsatser, bortsett från debattens påverkan, var att de gärna 

kan plockas bort ur vissa livsmedel samt att de kan vara skadliga för hälsan. I debatten som 

pågår har just dessa synpunkter förts fram (Nilssson, 2007; Danielsson Tham, 2008), och trots 

att få elever hade uppmärksammat debatten såg de saken på samma sätt. Många elever hade 

inte skapat sig någon uppfattning och några ansåg att tillsatser var nödvändiga. Endast ett fåtal 

hade uppfattningen att de var ofarliga och detta står i kontrast till att tillsatser överlag 

bedömdes som säkra.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Här diskuteras hur valet av metod har fungerat i praktiken samt hur källor för bakgrundsdata 

har valts ut och använts i uppsatsen. 
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6.2.1 Val av metod och metodsvårigheter 

Den metod som valdes för studien har visat sig vara lämplig och genomförbar med tanke på 

undersökningens syfte. Den stora fördelen var att genom upplägget med gruppenkät kunde 

många respondenter, i detta fall elever, nås samtidigt (Trost, 2007: Ejlertsson, 2005). Det 

medförde att inga påminnelser behövde skickas ut och att inget introduktionsbrev behövde 

formuleras. Dock var det viktigt att inför mötet med eleverna noggrant tänka igenom hur 

presentationen skulle ske samt hur syftet med studien skulle beskrivas. Resultaten från 

undersökningen erhölls direkt och kunde omgående bearbetas, samtidigt var borfallet 

obefintligt och har därmed inte påverkat studiens validitet (Bryman, 2008).    

De svårigheter som uppstod under uppsatsens utformande var till stor del de nackdelar som 

normalt förknippas med metoden enkät. Det var svårt att formulera enkätfrågor på ett sådant 

sätt att de inte feltolkas (Trost, 2007) och därför är det omöjligt att bekräfta att alla frågor i 

enkäten har besvarats på ett korrekt sätt. Exempel på att frågor kan ha feltolkats uppstod då ett 

flertal elever svarade på följdfrågor även om de svarat nej i föregående fråga, trots att det i 

tydligaste mån förklarades att följdfrågan endast skulle besvaras vid ett ja i föregående fråga. 

Författaren av uppsatsen bedömde i dessa fall att ett nej skulle utesluta de svar som kryssats i 

följdfrågan, då ett nej ansågs väga tyngre.  

Den intervjuareffekt som normalt undviks vid en enkätundersökning (Ejlertsson, 2005) kan i 

viss mån ha uppstått i denna undersökning eftersom författaren personligen mötte 

respondenterna. Om detta påverkade undersökningen negativt eller positivt förblir okänt, men 

i viss mån förutsätts att eleverna genom det skapade sig en uppfattning om författaren, 

antingen negativ, positiv eller neutral. Överlag uppfattades dock eleverna vara väldigt positivt 

inställda, likaså deras engagemang och attityd till undersökningen 

Vid besvarandet av enkäten fanns i några enstaka fall exempel på att den sista frågan om kön 

inte fyllts i på lämpligt sätt, eller inte fyllts i alls. Dessa enkäter behandlades i största möjliga 

mån på samma sätt som de andra, d.v.s. att de i resultatet ingår i den övergripande 

beskrivningen om elevernas kunskap och uppfattning men inte i den delen där kön spelade 

roll. Överlag besvarades dock enkäterna mycket seriöst av eleverna, men om författaren hade 

varit tydligare med att be om noggranna svar kunde vissa små problem undvikas.   
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6.2.2 Källkritik 

Referenser som har använts i denna uppsats anses av författaren till stor del vara mycket 

tillförlitliga. Information från välkända myndigheter som Livsmedelsverket och Skolverket 

får antagas vara korrekt med tanke på deras suveränitet, och en stor del data har därför 

hämtats från deras webbplatser. De artiklar som använts i uppsatsen har sökts fram genom 

databaserna FSTA och Google Scholar där flera ansedda vetenskapliga tidsskrifter har 

publicerat sina artiklar. Artiklarna har valts ut med tanke på uppsatsen syfte för att ge 

bakgrundsdata och de är alla aktuella. Relevansen hos den undersökning som utfördes i Korea 

(Shim m.fl., 2011) kan diskuteras eftersom den kanske inte är direkt överförbar till 

västvärlden, men författaren ansåg att den gav ett bredare perspektiv och visade på att det 

finns oro och bristande kunskap gällande tillsatser även i andra samhällen. Mer 

populärvetenskaplig litteratur har också använts med syftet att beskriva den debatt som pågår.   

 

 

7 Slutsats 

Undersökningen visar att kunskapssituationen bland eleverna i nionde klass varierar från elev 

till elev och även mellan könen, samt att det finns ett relativt stort intresse av att lära sig mer 

om livsmedelstillsatser. Generellt uppvisas en mycket stor tillit gällande tillsatser även om 

tjejer är något försiktigare i sin bedömning av säkerheten. Debatten om tillsatser som pågått 

de senaste åren har uppmärksammats i förvånande liten utsträckning i förhållande till 

uppmärksamheten den fått i media och bland konsumenter. Elevernas framtida val av 

livsmedel ser mycket olika ut, men en stor del av eleverna uppger att de kommer reflektera 

över innehåll och undvika onödiga tillsatser. Med tanke på intresset av att lära sig mer om 

tillsatser samt synen på framtida val av livsmedel, är eleverna på god väg att bli 

morgondagens medvetna konsumenter.   
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Bilaga 1 Enkätformulär 

 

edan flera år har en mediedebatt pågått om tillsatser i den mat vi äter. Debatten 

har främst handlat om industrins användning av ”onödiga tillsatser”, det vill säga 

ämnen som inte fyller någon nödvändig funktion. Dessa tillsatser används i 

stället av kosmetiska skäl för att t.ex. förbättra färg, smak eller konsistens hos ett 

livsmedel. Alla tillsatser som finns i ett livsmedel måste vara listade i 

innehållsförteckningen, ibland står deras namn utskrivet och ibland skrivs de med sitt 

E-nummer. 

 

1. Hur bedömer du att din kunskap är gällande tillsatser? 

 Mycket bra  Dålig 

 Bra   Obefintlig 

 

2. Har ni fått någon undervisning om livsmedelstillsatser i skolan? 

 Ja   Nej   Vet inte 

 

3. Om du svarat ja på fråga 2, inom vilket/vilka ämnen har ni fått 

undervisningen? 

 Hem- och konsumentkunskap  Idrott och hälsa 

 Biologi/Kemi   Samhällskunskap 

 Annat ämne 

 

 

4. Är du intresserad av att lära dig mer om tillsatser i mat? 

 Ja   Nej 

 

 

S 
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5. Om du svarat ja på fråga 4, på vilket sätt vill du lära dig mer om tillsatser? Du 

kan välja flera alternativ 

 Genom att läsa i skolan  Genom gästföreläsare  

 Genom studiebesök    Genom laborationer/experiment 

 Genom massmedia   Genom livsmedelsbutikerna 

  

 

 

6. Litar du på att de tillsatser som används i svenska livsmedel är säkra att 

konsumera? 

 Ja, fullständigt  Ja, till viss del  Nej, inte alls 

 

 

 

7. Har du uppmärksammat debatten om tillsatser i mat som pågått de senaste 

åren? 

 Ja   Nej 

 

 

8. Om du svarat ja på fråga 7, på vilket sätt har debatten påverkat dig? Du kan 

välja flera alternativ 

 Jag har börjat reflektera över de tillsatser som används i livsmedel 

 Jag försöker undvika de tillsatser som anses vara onödiga 

 Jag har blivit orolig för tillsatsers påverkan på min hälsa 

 Jag har inte påverkats av debatten 
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9. Vilken är din uppfattning om livsmedelstillsatser? Du kan välja flera alternativ 

 Att de kan vara skadliga för hälsan och bör undvikas 

 Att de av säkerhetsskäl är nödvändiga i vissa livsmedel 

 Att de gärna kan plockas bort ur vissa livsmedel 

 Att de är ofarliga och kan konsumeras utan risk 

 Jag har inte skapat mig någon uppfattning om tillsatser 

 

10. Om några år är du själv konsument och handlar livsmedel dagligen. Tror du 

att innehåll av vissa tillsatser kommer påverka ditt val av livsmedel? 

 Ja, jag kommer försöka undvika livsmedel med onödiga tillsatser 

 Kanske, jag kommer fundera över innehållet i det jag handlar 

 Nej, jag kommer inte låta tillsatser påverka mitt val av livsmedel 

 

 

Till sist: 

 Jag är kille   Jag är tjej 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


