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SAMMANFATTNING 
Bakgrund E-nummer är tillsatser i livsmedel och systemet att märka livsmedelstillsatser 
med ett E-nummer introducerades under 1960-talet. Tidigare studier har visat att det finns en 
oro hos konsumenter kring E-nummer i livsmedel samt att en mer negativ attityd är 
överrepresenterade inom vissa grupper.  
Syfte Syftet med studien var att undersöka kunskaper om och attityder till E-nummer hos 
personer över 18 år bosatta i Sverige. Även skillnader i kunskap om och attityder till E-
nummer mellan kön, åldersgrupper och utbildningsnivåer undersöktes.  
Metod Undersökningen genomfördes med en webbenkät som publicerades på sociala 
medier under hösten 2019 där 218 personer deltog. Statistiska tester som Chi-två-test och 
Mann-Whitney användes för att analysera skillnader.  
Resultat Nästan hälften av deltagarna skattade E-nummer som säkra (45,4%) och 40,4% 
uppgav att de föredrar att köpa livsmedel som inte innehåller E-nummer. De med högre 
utbildning svarade oftare att E-nummer är säkra (50,6%) jämfört med de med lägre 
utbildning (32,3%, p=0,018). Kvinnor och personer över 27 år svarade i större utsträckning 
att de föredrar att köpa livsmedel som inte innehåller E-nummer (p=0,008 respektive 
p<0,001). Deltagare med en kostutbildning ansåg i större utsträckning att det inte spelar 
någon roll om dem livsmedel de köper innehåller E-nummer (p=0,001). En majoritet (64,2%) 
svarade att de visste vad E-nummer fyller för funktion. De främsta källorna till kunskap om 
E-nummer uppgavs vara myndigheter (45,0%) och media (44,0%). 
Slutsats Kvinnor och personer över 27 år var mer negativt inställda till E-nummer. 
Utbildade inom kost hade en mer positiv inställning till E-nummer. Att förmedla information 
är således sannolikt ett effektivt sätt att påverka samhällets attityd till E-nummer, något som 
myndigheter, dietister och andra professioner föreslås kunna bidra med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT  
Background E numbers are food additives, and the system of labelling food additives 
with an E number was introduced in the 1960s. Research has shown that there is a concern 
regarding E numbers in food, and that a more negative attitude is overrepresented in certain 
groups. 
Objective The purpose of the study was to investigate the knowledge of and attitudes 
towards E numbers among people over 18 living in Sweden. Differences in knowledge of and 
attitudes towards E numbers between gender, age groups, and educational levels were 
investigated.  
Method The study was conducted through a web survey that was published on social 
media in the autumn of 2019 where 218 people participated. Chi-square test and Mann-
Whitney were statistical tests used to analyse differences.  
Results Almost half of the respondents thought E numbers were safe (45.4%) and 40.4% 
stated that they prefer foods without E numbers. Those with a higher education answered 
more often that E numbers are safe (50.6%) compared to those with a lower education 
(32.3%, p=0.018). Women and people over the age of 27 answered to a greater extent that 
they prefer to buy food without E numbers (p= 0.008, p<0.001, respectively). Participants 
with an education in nutrition to a higher extent considered it to not matter if the food they 
buy contain E numbers (p=0,001). A majority (64,2%) answered that they knew the purpose 
of E numbers. The main information sources for E numbers were government agencies 
(45.0%) and media (44.0%).  
Conclusion Women and people over 27 years of age have a more negative attitude 
towards E numbers. People with an education in nutrition are more positive towards E 
numbers. To supply information is thus a likely effective way to impact the view on E 
numbers, something that government agencies, dietitians and other professions can contribute 
with. 
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1 Bakgrund 

1.1 E-nummer 

E-nummer, som står för tillsatser i livsmedel, introducerades först på 1960-talet som en 
försäkring om att tillsatsen prövats och funnits vara säker för användning (1). Det finns 
363 godkända livsmedelstillsatser i Europa. Dessa har 23 kända användningsområden, 
exempelvis som surhetsreglerare, antioxidanter, färger, emulgeringsmedel och 
smakförstärkare. På 80-talet blev det lagstadgat krav på att skriva ut fullständiga 
näringsdeklarationer och tillverkarna fick då välja att antingen använda tillsatsernas namn 
eller dess E-nummer.  
 
Det finns riktlinjer kring användandet av tillsatser som inkluderar hälsosäkerhet, teknisk 
nödvändighet och förebyggandet av vilseledning kring livsmedelstillsatser (2). 
Livsmedelstillsatser bedöms och godkänns först av EU-kommissionen (3). Efter deras 
godkännande krävs även ett godkännande från europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (EFSA). EFSA bedömer om tillsatsen kan innebära en risk för 
människors hälsa eller inte. Utifrån den ansökan som skickas in, om varför 
livsmedelstillsatsen behövs och hur den ska användas, avgör EFSA i vilken mängd ämnet är 
säkert, det vill säga det accepterade dagliga intaget (ADI). 
 
E-nummer kan utvinnas naturligt eller syntetiskt. Exempelvis framställs oftast E-numret 
E210, bensoesyra, syntetiskt, men finns även naturligt i exempelvis lingon, tranbär och 
hjortron (4). 

1.2 Människors syn på E-nummer 

E-nummer har debatterats flitigt sedan slutet av 1970-talet och har associerats med negativa 
hälsoeffekter sedan debattens början (5). Studier visar att förekomsten av E-nummer kan 
påverka människors syn på hur naturligt ett livsmedel uppfattas vara (6, 7). Skrivs istället det 
kemiska namnet för tillsatsen uppfattas produkten som mer naturlig trots att innehållet är 
detsamma. Den negativa inställningen till E-nummer som förekommer har visat sig innebära 
att konsumenter undviker att köpa produkter med tillsatser (5). Livsmedelsindustrin har 
uppmärksammat konsumenternas beteende och undviker därav oftast att skriva ut tillsatserna 
i form av E-nummer.  
 
E-nummer förknippas också med ohälsa, och det finns en oro hos konsumenter över att 
livsmedelstillsatser kan orsaka sjukdomar (8). En annan uppfattning är att E-nummer kan 
orsaka allergier eller andra reaktioner (9). En studie undersökte irländska ungdomars 
uppfattning av ett hälsosamt mellanmål (10). Ungdomarna ansåg det hälsosamt att undvika 
livsmedel innehållande E-nummer. 
  
Viss forskning har undersökt skillnader i attityder mellan olika kön, åldersgrupper och 
utbildningsnivåer (8, 11). En studie påvisade att äldre hade en mer negativ inställning till 
livsmedelstillsatser (8). I samma studie analyserades om det fanns en skillnad i svaren mellan 
könen, men ingen sådan hittades. I en finsk studie konstaterar författarna att deltagarna med 
hög utbildning oftare svarade att livsmedelstillsatser både kunde vara skadliga och säkra, 
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eller att de varken var skadliga eller säkra (11). På samma fråga hade deltagarna med låg 
utbildning svarat mer definitivt, att livsmedelstillsatser antingen är säkra eller farliga.  
 
Tidigare svenska studier har visat på att det finns en skepticism mot E-nummer i Sverige (12, 
13). Dessa studier har huvudsakligen haft andra syften, men attityder mot E-nummer har 
framkommit som ett sekundärt resultat. Den svenska befolkningens kunskap om och attityder 
till E-nummer är relativt outforskad, då inga studier med det specifika syftet att undersöka 
detta har hittats. Negativa attityder till E-nummer och synen på att E-nummer skulle vara 
negativa ur ett hälsoperspektiv kan bidra till onödig oro bland konsumenter. Att få kunskap 
om attityden hos den svenska befolkningen, och ifall det finns skillnader mellan olika 
grupper, kan göra det lättare att sprida mer riktad information. I en kommande yrkesroll som 
dietist är det bra att veta hur kunskapsläget eventuellt kan se ut för en patient. Finns den 
kunskapen går det att bättre anpassa information till patienter.  

2 Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka upplevda kunskaper om och attityder till E-
nummer hos personer över 18 år bosatta i Sverige. Det undersöktes även om kunskaper och 
attityder skiljer sig åt mellan kön, åldersgrupper och utbildningsnivåer.  

3 Metod 

3.1 Metodval 

En kvantitativ enkätstudie valdes då detta metodval lämpar sig bäst för att se hur utbredd en 
viss attityd är inom en större grupp (14, s. 30). En kvantitativ metod möjliggjorde 
undersökning av skillnader mellan olika grupper, vilket var viktigt för att besvara syftet med 
studien. Användandet av en webbaserad enkät sparade tid och resurser. Det innebar även en 
snabb spridning, samt att en större mängd personer kunde nås än vad som varit möjligt med 
en pappersenkät. Den webbaserade enkäten utformades i Google Forms med 12 frågor, varav 
de 11 första var obligatoriska (Bilaga 1). Då frågorna var obligatoriska undveks ett internt 
bortfall. I den sista frågan fick deltagarna möjlighet att frivilligt skriva övriga tankar eller 
synpunkter. De första frågorna var bakgrundsfrågor om respondenternas kön, ålder och 
utbildningsnivå. Efter bakgrundsfrågorna efterfrågades kunskaper om och attityder till E-
nummer. Frågorna berörde bland annat om de tillfrågade ansåg att E-nummer var farliga eller 
säkra, samt om de undviker att köpa livsmedel innehållandes E-nummer.  
 
Majoriteten av frågorna kunde enbart besvaras med ett av svarsalternativen. Frågorna där 
deltagarna skulle uppskatta intresse och kunskap utformades som likertskalor med en skala 
från 1–7. Frågan som berörde vart deltagarna inhämtat sin kunskap ifrån kunde besvaras med 
mer än ett svarsalternativ, eftersom kunskap kan inhämtas från flera olika källor.  
 
Innan enkäten färdigställdes gjordes en pilotstudie med tre personer som uppfyllde studiens 
inklusionskriterier. Första utkastet av enkäten skickades ut till två personer för granskning. 
Med responsen från pilotstudien ändrades titel samt några av frågorna. Exempelvis 
korrigerades vissa frågor från flervalsfrågor till likertskalor. Några svarsalternativ ansågs 
saknas och andra alternativ missförstods, vilket medförde en ändring av vissa svarsalternativ. 
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Efter justeringar skickades enkäten till ytterligare en person, men inget korrigerades eftersom 
enbart positiv respons erhölls. 

3.2 Urval & Datainsamling 

Målet med denna studie var att identifiera eventuella skillnader mellan kön, ålder och 
utbildningsnivå. Förhoppningen var därmed att få in ett urval som kunde representera ett 
tvärsnitt av befolkningen. Dock gjordes ett bekvämlighetsurval då det fanns begränsat med 
tid och resurser, och för att snabbt nå ut till en stor grupp människor. Inklusionskriterierna var 
att studiedeltagarna skulle vara över 18 år och bosatta i Sverige. För att kunna genomföra den 
webbaserade enkäten behövde deltagarna förstå svenska, ha tillgång till Internet och använda 
sociala medier. Internt bortfall undveks då samtliga frågor var obligatoriska. Externt bortfall 
gick ej att mäta då enkäten publicerades på sociala medier, och därmed saknades uppgifter 
om hur många som valt att inte svara på enkäten.  
 
Webbenkäten delades offentligt på Facebook, Instagram och Snapchat. För att få in en större 
spridning av deltagare delades enkäten även aktivt i diverse olika grupper, utan specifik 
karaktär, på Facebook. Data samlades in under totalt sex dagar.  

3.3 Databearbetning & Analys 

Svaren från enkäten i Google Forms exporterades till en Excel-fil. Filen importerades sedan 
till IBM SPSS Statistics 25. Innan den importerades omvandlades alla texter till siffror för att 
matcha det format som SPSS förväntar sig. På frågan om var deltagarna hämtat sin kunskap 
ifrån kunde de välja alternativet övrigt, och sedan själva ange en källa till kunskap. En del av 
dessa svar grupperades in under redan befintliga svarsalternativ, resterande svar delades in i 
de nya grupperna ingen kunskap, allergi och känsla. Vid vidare analys exkluderades dessa 
grupper, då de var för små för att genomgå statistiska tester. 
 
Vissa variabler grupperades för att möjliggöra jämförelser mellan olika gruppers svar. 
Respondenternas åldrar delades in i två grupper så att svaren kunde jämföras med avseende 
på ålder. Deltagarnas åldrar var inte normalfördelade då de yngre åldrarna var 
överrepresenterade. Det ansågs vara fördelaktigt att dela åldersgrupperna i två lika stora 
grupper vid analys. Två grupper skapades utifrån medianåldern (27 år); en yngre åldersgrupp 
(18–27 år) och en äldre åldersgrupp (28–88 år). Normalfördelningen bedömdes genom att 
jämföra median och medelvärde, medelvärde och standardavvikelse samt kolla hur 
fördelningen såg ut i ett histogram. 
 
De olika utbildningsnivåerna omgrupperades från fem till två grupper: lägre utbildning och 
högre utbildning. I den lägre utbildningsgruppen ingick Mindre än grundskolenivå, 
Grundskola, realskola eller folkskola, 2-årig gymnasieutbildning, yrkesutbildning, 
folkhögskola eller motsvarande och Minst 3-årig gymnasieutbildning. I den högre 
utbildningen ingick Utbildning från universitet, högskola eller motsvarande. Denna ändring 
gjordes för att grupperna skulle innehålla ett tillräckligt antal, samt för att kunna jämföra 
högre och lägre utbildning.  
 
Svarsalternativen Jag föredrar att köpa produkter som inte innehåller E-nummer och Jag 
köper aldrig produkter som innehåller E-nummer gjordes om till en och samma grupp. 
Sammanslagningen gjordes då det var få som svarat att de aldrig köper produkter som 
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innehåller E-nummer, samt för att dessa svar ansågs representera samma attityd. Denna 
grupp hänvisas hädanefter endast till som Jag föredrar att köpa produkter som inte innehåller 
E-nummer.   
 
Efter ovan nämnda omgrupperingar importerades filen till SPSS. Vid jämförelser mellan 
könen uteslöts två individer som svarat Jag identifierar mig på ett annat sätt då den gruppen 
var för liten. 
 
Insamlad data var på nominal- och ordinalskala, förutom åldern som var på kvotskala. Av de 
statistiska testerna var det främst Chi-två-test som användes. För att uppfylla kraven för Chi-
två-test fick högst 20% av grupperna ha en förväntad frekvens mindre än 5, och ingen grupp 
fick ha en förväntad frekvens mindre än 1 (15, s. 216). När två grupper jämfördes med 
likertskalor användes Mann-Whitney. Mann-Whitney valdes då det kan användas vid 
jämförelse av två oberoende grupper, då variabeln inte är normalfördelad och stickproven är 
små. Signifikansnivån för analyserna sattes till p<0,05, och tendenser till skillnader angavs 
som p<0,10. Data presenterades i resultatdelen som antal, procent (%) eller median [25–75 
percentilerna].   

3.4 Etiska aspekter 

Enkäten bedömdes inte vara av etisk känslig karaktär, då inga personliga eller etiskt känsliga 
frågor ställdes. I följebrevet framgick att alla svar skulle behandlas konfidentiellt och enligt 
GDPR, att det var frivilligt att delta i studien och att det gick att avbryta när som helst. 
Samtycke inhämtades med hjälp av en samtyckesblankett som deltagarna fick godkänna 
innan de började besvara enkäten. Efter att uppsatsen är godkänd kommer datafilen att 
raderas.  

3.5 Förförståelse 

Vi är två dietiststudenter vid Umeå universitet som tillsammans genomfört planeringen, 
datainsamlingen och den inledande analysen av studien. Sedan skrev vi varsin uppsats baserat 
på resultaten från studien. Då båda studerar till att bli dietister besitter vi därmed en del 
kunskap och förförståelse i ämnet. Vi har försökt hålla oss neutrala, men det är möjligt att vår 
kunskap och förförståelse har påverkat hur frågorna i enkäten utformats. Vi försökte aktivt att 
inte ställa ledande frågor för att undvika påverkan på deltagarnas svar. Innan denna studie 
genomfördes hade vi en föreställning om hur attityderna till E-nummer ser ut i samhället. Vi 
tänkte att många har påverkats av till exempel media, där vi upplevt att E-nummer oftast 
framställs som negativa.  

4 Resultat 
Totalt deltog 218 personer i studien (Tabell 1). Av alla deltagare var det flest kvinnor (83,5%; 
n=182) som medverkade och en mindre andel var män (15,6%; n=34). Två personer svarade 
att de identifierade sig på annat sätt (0,9%). Åldersspannet mellan deltagarna var 18–88 år, 
medianåldern 27 år [23,0–39,3]. Majoriteten av deltagarna hade utbildning från universitet, 
högskola eller motsvarande (71,6%). Resterande hade en gymnasieutbildning eller lägre. 
Knappt en tredjedel (30,3%) av deltagarna i studien uppgav att de hade en utbildning inom 
kostvetenskap, näringslära eller liknande. Överlag hade deltagarna i studien ett intresse för 
kost. Deltagarna fick skatta sitt eget intresse på en Likertskala där 1 motsvarade inte alls 
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intresserad och där 7 motsvarade mycket intresserad. Merparten (73,8%) hade svarat 5 eller 
högre på likertskalan [median 5; 4,0–7,0]. Ingen svarade 1, därmed var det ingen av 
deltagarna som inte alls var intresserad av kost. 
 
Tabell 1. Bakgrundsfakta om deltagarna som deltog i en webbaserad enkätstudie om 
kunskaper om och attityder till E-nummer. Sverige. Hösten 2019. Data presenteras som antal 
(procent). 
 

Samtliga deltagare  
(n=218) 

Deltagare med 
kostutbildning** (n=66) 

Antal (%) 218 (100%) 66 (30,3%) 

Kön 
Män; 
Kvinnor;  
Annan könsidentitet;  

 
34 (15,6%) 
182 (83,5%) 

2 (0,9%) 

 
10 (29,4%) 
55 (30,2%) 
1 (50,0%) 

Ålder 
Yngre åldersgrupp; 18–27 år 
Äldre åldersgrupp; 28–88 år 

 
116 (53,2%) 
102 (46,8%) 

 
38 (32,8%) 
28 (27,5%) 

Utbildning* 
Lägre utbildning;  
Högre utbildning;  

 
62 (28,4%) 
156 (71,6%) 

 
15 (24,2%) 
51 (32,7%) 

*Lägre utbildning inkluderar “Mindre än grundskolenivå”, “Grundskola, realskola eller folkskola”, 
“2-årig gymnasieutbildning, yrkesutbildning, folkhögskola eller motsvarande” och “Minst 3-årig 
gymnasieutbildning” 
Högre utbildning inkluderar “Utbildning från universitet, högskola eller motsvarande” 
**Kostutbildning inkluderar utbildning inom kostvetenskap, näringslära eller liknande utöver 
grundskolan 

4.1 Deltagarnas upplevda kunskap kring E-nummer  

Deltagarna fick skatta sin egen kunskap på en likertskala där 1 motsvarade ingen kunskap och 
7 motsvarade mycket kunskap. Det var få personer (n=20, 9,1%) som hade skattat de högsta 
värdena (6–7). Ingen signifikant skillnad fanns mellan kön eller utbildningsnivå avseende hur 
mycket kunskap man ansåg sig ha om E-nummer. Den äldre åldersgruppen skattade däremot 
sin kunskap om E-nummer som högre än den yngre åldersgruppen (p=0,015). 
 
De med högre utbildning och de med kostutbildning hade ett större intresse för kost än de 
med lägre utbildning/ingen kostutbildning (p=0,034 respektive p<0,001). Det fanns även en 
tendens till skillnad mellan män och kvinnor, där kvinnor uppgav ett högre intresse för kost 
(p=0,096). Däremot var det ingen signifikant skillnad i kostintresse mellan åldersgrupperna.  
 
Majoriteten (64,2%) svarade att de visste vad E-nummer fyller för funktion i livsmedel, 
medan resterande (35,8%) inte kände till E-nummers funktion. Den äldre åldersgruppen 
uppgav i större utsträckning att de känner till E-nummers funktion (p=0,007). Det fanns även 
en tendens till skillnad mellan utbildningsgrupperna, där de med högre utbildning i större 
utsträckning svarat att de vet vad E-nummer fyller för funktion (p=0,068). De med en 
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kostutbildning visste i större utsträckning vad E-nummer fyller för funktion i livsmedel 
(p<0,001). Ingen signifikant skillnad förekom i svaren mellan män och kvinnor.  

4.2 Attityder till E-nummer i livsmedel 

På frågan brukar du läsa på livsmedel i butiken för att se om de innehåller E-nummer svarade 
en majoritet (43,1%) aldrig, en stor andel (40,8%) ibland, och en mindre andel (16,1%) ofta. 
Det framkom inga signifikanta skillnader i svaren mellan könen eller utbildningsgrupperna. 
Däremot fanns en signifikant skillnad mellan den yngre och äldre åldersgruppen (p=0,001). 
Respondenterna i den äldre åldersgruppen hade i större utsträckning svarat att de ofta eller 
ibland läser på livsmedel för att se om de innehåller E-nummer. Ingen signifikant skillnad 
fanns i svaren mellan de med en kostutbildning och de utan. 
  
En majoritet (40,4%) uttryckte att de föredrar att köpa livsmedel som inte innehåller E-
nummer. Resten svarade att det antingen inte spelar någon roll (29,8%), eller att de inte tänkt 
på om de köper livsmedel innehållande E-nummer (29,8%). Kvinnorna svarade i större 
utsträckning än männen att de föredrar att köpa produkter som inte innehåller E-nummer 
(p=0,008) (Figur 1). Även den äldre åldersgruppen svarade i högre utsträckning att de 
föredrar att köpa produkter som inte innehåller E-nummer (p<0,001) (Figur 1). Det fanns 
inga signifikanta skillnader mellan utbildningsgrupperna. Deltagare med en kostutbildning 
ansåg i större utsträckning, jämfört med de utan, att det inte spelar någon roll om de 
livsmedel de köper innehåller E-nummer (p=0,001).   

 

 
 

Figur 1. Attityder till E-nummer i livsmedel/produkter hos kvinnor (n=182) och män (n=34) och hos 
den yngre- (18–27 år; n=116) och äldre åldersgruppen (28–88 år; n=102). Sverige. Webbaserad 
enkätstudie om kunskaper om och attityder till E-nummer. Hösten 2019. 
*Skillnader mellan män och kvinnor analyserades med chi-två-test, p=0,008.  
**Skillnader den yngre och äldre åldersgruppen analyserades med chi-två-test, p<0,001.  
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De flesta (45,4%) skattade E-nummer som säkra, medan 17,9% svarade att de är farliga, och 
resterande (36,7%) svarade vet ej. Det fanns inga signifikanta skillnader i svaren mellan 
könen eller mellan åldersgrupperna. Det fanns däremot en signifikant skillnad mellan 
utbildningsgrupperna (p=0,018), där de med högre utbildning oftare svarat att E-nummer är 
säkra (50,6%), medan de med lägre utbildning oftare svarade att E-nummer är farliga 
(27,4%) eller att de ej visste (40,3%). De med en kostutbildning svarade i större utsträckning 
att E-nummer är säkra, medan de utan kostutbildning i större utsträckning svarade att de inte 
visste om E-nummer är farliga eller säkra (p=0,001). 

4.3 Källor till kunskap om E-nummer 

På frågan om källor till kunskap kunde flera svarsalternativ väljas, andel som valt alternativet 
presenteras i procent (%). De främsta källorna till kunskap om E-nummer uppgavs vara 
myndigheter (exempelvis Livsmedelsverket och Socialstyrelsen) (45,0%) och media 
(exempelvis internet, nyheter, radio och tv) (44,0%). Litteratur, utbildning och familj/vänner 
stod för 25,7%, 29,8% respektive 27,5%. En mindre andel svarade sociala medier 
(exempelvis Facebook och Instagram) (17,9%). Några deltagare (n=19, 8,8%) angav även ett 
eget alternativ exempelvis ingen kunskap, allergi och känsla. 
 
Det var fler i den äldre åldersgruppen som hade hämtat information om E-nummer från 
myndigheter (p=0,013) och media (p=0,006), jämfört med den yngre åldersgruppen (Figur 6). 
Det fanns däremot inga signifikanta skillnader mellan åldersgruppen avseende övriga 
källor. Respondenter med högre utbildning hade i större utsträckning hämtat kunskap via 
myndigheter (p=0,038) och utbildning (0,033), jämfört med de som hade en lägre utbildning 
(Figur 2). Det fanns en tendens till att respondenterna med lägre utbildning i större 
utsträckning hämtat information från familj och vänner (p=0,097). Det fanns inga signifikanta 
skillnader mellan könen avseende källor till kunskap om E-nummer. 
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Figur 2. Skillnader, som analyserades med chi-två-test, i källor till kunskap om E-nummer mellan 
åldersgrupper och utbildningsnivåer. Sverige. Webbaserad enkätstudie om kunskaper om och 
attityder till E-nummer. Hösten 2019. 
*Myndigheter inkluderar ex Livsmedelsverket, Socialstyrelsen 
**Media inkluderar ex Internet, nyheter, radio, tv 
***Sociala medier inkluderar ex Facebook, Instagram 
****Annat inkluderar ingen kunskap, allergi och känsla 
 
De med en kostutbildning hämtade i större utsträckning sin information om E-nummer från 
myndigheter (p=0,03), litteratur (p=0,002) och utbildning (p<0,001). De utan en 
kostutbildning uppgav i större omfattning att de fått sin kunskap från media (p=0,003) och 
familj/vänner (p=0,018). De deltagare som svarade Annat på frågan, nämnde att de hade 
hämtat information om E-nummer på grund av att de själva eller någon närstående har en 
allergi mot vissa tillsatser. Andra svarade att de inte hade någon kunskap om E-nummer eller 
att de hade utgått från sin känsla. 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 E-nummer är säkra men livsmedel utan E-nummer föredras  
I studien skattade 45,4% E-nummer som säkra och 17,9% skattade E-nummer som farliga. I 
tidigare studier har störst andel inte skattat E-nummer som säkra (8, 16). Trots att en stor 
andel skattat E-nummer som säkra svarade 40,4% att de föredrar att köpa livsmedel som inte 
innehåller E-nummer. Detta resultat går i linje med tidigare forskning som visat att de flesta 
personer har en negativ syn på livsmedelstillsatser (8, 16–18). Att en stor andel har svarat att 
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E-nummer är säkra men också svarat att de föredrar produkter utan E-nummer kan tänkas 
bero på otillräcklig kunskap. En relativt stor andel (36,7%) svarade att de inte vet om E-
nummer är säkra eller farliga. Tidigare studier har visat på att de med mindre kunskap om E-
nummer oftare intar en kritisk hållning och har en mer negativ inställning till E-nummer (17, 
19). Vidare kan tolkningen av säkert och farligt diskuteras. Enligt Nationalencyklopedin är 
säkert definierat som något som inte medför eller innebär fara (20). Utifrån denna definition 
kan deltagarna tänkas ha svarat att E-nummer är säkra då de inte innebär någon direkt fara 
men att de ändå anser att E-nummer inte är bra för hälsan. Detta skulle kunna förklara varför 
en stor andel av deltagarna skattat E-nummer som säkra, men ändå föredrar livsmedel som 
inte innehåller E-nummer.  

5.1.2 Yngre är mer accepterande än äldre 
Den äldre åldersgruppen uppgav att de i större utsträckning tittar efter E-nummer och att de 
föredrar att köpa produkter som inte innehåller E-nummer. Att äldre skulle ha en mer negativ 
inställning till E-nummer har visats i flera tidigare studier (8, 21, 22). I tidigare artiklar har 
det spekulerats om varför äldre personer är mer negativt inställda (8, 22). En teori är att 
intresset för att bibehålla sin hälsa ökar med åldern, och om då E-nummer tros kunna påverka 
ens hälsa negativt kan det leda till en mer negativ inställning (8). En annan teori som lyfts 
fram är att äldre blir mindre benägna att ta risker med hälsan då de har mer att förlora ur ett 
socialt perspektiv (22). En meta-analys har även visat på att äldre generellt sett är mindre 
benägna till risktagande (23). Att informera om hur E-nummer kontrolleras och vad som 
krävs för att en tillsats ska bli godkänd kan tänkas minska de äldres misstänksamhet och 
misstro till E-nummer. 
 
Den äldre åldersgruppen skattade sin kunskap om E-nummer högre och ansåg sig även i 
högre utsträckning veta vilken funktion E-nummer har, jämfört med den yngre 
åldersgruppen. Den äldre åldersgruppen skattade sig ha en hög kunskap om E-nummer, men 
hade samtidigt en mer negativ syn, vilket kan anses motstridigt. Upplevd kunskap behöver 
däremot inte nödvändigtvis vara faktisk kunskap, det vi upplever som fakta behöver inte 
tvunget vara sant (24, s.246). Det kan vara så att den äldre åldersgruppens upplevda kunskap 
är grundad på fakta, men det kan också vara så att den vilar på en felaktig grund. Att rikta 
kunskap om E-nummer till den äldre åldersgruppen kan innebära att de får ett annat 
perspektiv på E-nummer. Information kan därför vara fördelaktig trots att den äldre 
åldersgruppen redan uppskattat en hög kunskap. 

5.1.3 Kostutbildningens roll 
De med utbildning inom kost uppgav i större utsträckning att de visste vad E-nummer fyller 
för funktion. Samma grupp ansåg även i större utsträckning att E-nummer är säkra och att det 
inte spelar någon roll om livsmedel och produkter de köper innehåller E-nummer. Att de med 
utbildning inom kost har en mer positiv inställning till livsmedelstillsatser har visats i tidigare 
studier (17, 25). Denna tendens kan tänkas bero på att de med någon form av utbildning inom 
kost har fått mer information om vad E-nummer fyller för funktion, hur de kontrolleras och 
vilka krav de måste uppfylla för att bli godkända. Med tanke på att de som har en utbildning 
inom kost oftare har en positiv inställning, kan det tänkas troligt att inställningen till E-
nummer kan förbättras om kunskap sprids även till de utan en kostubildning. 
 
Det finns studier som undersökt hur personers attityd förändras när de får information om 
tillsatser (26, 27). En studie har visat att när deltagarna blev informerade om en 
livsmedelstillsats blev deras inställning mer positiv (26). En annan studie visade att 
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deltagarnas inställning varierade beroende på vilken information om tillsatsen som 
förmedlades (27). Det verkar därmed som att det går att förändra konsumenters syn på E-
nummer genom att ge dem mer information. Om konsumenterna sedan vidtar en positiv eller 
negativ hållning till E-nummer beror antagligen på vilken fakta som framförs och på vilket 
sätt. Det viktiga i frågan kan anses vara att konsumenterna grundar sin kunskap och 
inställning till E-nummer på belagda fakta. 

5.1.4 Källkritik allt viktigare 
De främsta källorna till kunskap om E-nummer var myndigheter och media. En tidigare 
studie kom fram till att media är den största källan till kunskap om E-nummer (28). En annan 
studie visade på att det var via massmedia folk helst ville ha information om E-nummer (16). 
Det kan därmed argumenteras för att media är en bra kanal för att sprida kunskap om E-
nummer, då denna kanal når ut till många. Det finns däremot en risk att felaktig kunskap 
sprids via massmedier (29). Då flertalet människor får sin information härifrån kan en stor 
grupp människor vilseledas. Livsmedelsverket skriver på sin hemsida att de arbetar 
oberoende och på vetenskaplig grund (30). Myndigheter så som Livsmedelsverket kan 
därmed anses vara en mer pålitlig källa. 
 
Den äldre åldersgruppen uppgav i större utsträckning än den yngre åldersgruppen att de fick 
sin information via myndigheter och media. Att den äldre åldersgruppen ställde sig mer 
negativa till E-nummer men samtidigt i större utsträckning svarade att de fick sin information 
om E-nummer via myndigheter kan upplevas motstridigt. I en tidigare studie nämndes att 
deltagarna ansåg sig ha låg kunskap, då de upplevde det svårt att förstå livsmedelstillsatser 
som ämne (16). Det skulle kunna vara så att myndigheternas information är svår att förstå. 
Den äldre åldersgruppen uppgav även att media var en stor informationskälla. Den äldre 
åldersgruppens negativa inställning skulle därmed kunna förklaras av att de har svårt att 
förstå myndigheternas information eller att de fått felaktig information från media.  

5.1.5 Kvinnor är mer skeptiska än män 
I denna studien svarade män i högre grad att de inte tycker det spelar någon roll om en 
produkt innehåller E-nummer, och att de inte har tänkt på om de köper produkter som 
innehåller E-nummer. Kvinnorna svarade istället i högre grad att de föredrar produkter som 
inte innehåller E-nummer. Att kvinnor skulle vara mer negativt inställda till 
livsmedelstillsatser har påvisats i tidigare studier (16, 19, 22). Skillnaden mellan könen kan 
tänkas bero på att kvinnor skattade sig ha ett högre intresse för kost. Ett högre intresse för 
kost kan ha gjort att de sökt upp eller stött på mer information. Den information de fått till sig 
behöver däremot inte nödvändigtvis vara korrekt. I en av tidigare nämnda studier 
observerades att kvinnor i högre utsträckning uppfattade risker med E-nummer, vilket också 
kan förklara deras mer negativa inställning till E-nummer (19).  

5.1.6 Svårt att jämföra utbildningsnivå 
De med högre utbildning hade i större utsträckning svarat att de tycker E-nummer är säkra 
medan de med lägre utbildning svarat att de tycker E-nummer är farliga eller att de inte vet. 
En tidigare studie från Kina har funnit att de med lägre utbildning i större grad litar på 
myndigheter och att de är mer benägna att köpa livsmedel innehållande E-nummer (21). En 
annan studie visade att de med lägre utbildning anser att E-nummer antingen är farliga eller 
säkra, medan de med högre utbildning oftare svarade både-och (both) eller varken eller 
(either) (11). I denna studien gick det inte att se något liknande resultat, då något liknande 
mittenalternativ saknades. Varför denna studie resulterade i att de med högre utbildning 
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ansåg att E-nummer är säkra kan bero på att ett stort antal av deltagarna angav att de har en 
utbildning inom kost. Det blir således svårt att enbart mäta de låg- och högutbildade då en del 
av de högutbildade specifikt hade en utbildning inom kost. De med högre utbildning hade 
även skattat ett högre intresse samt hämtat information från myndigheter och utbildning, 
vilket kan ha påverkat deras inställning till att bli mer positiv. 

5.2 Samhällsrelevans 

Att personer undviker livsmedel som innehåller E-nummer kan innebära att man begränsar 
sitt urval av livsmedel i onödan. Det kan också bidra med obefogad oro. En studie från 
Danmark visade exempelvis att det förekommer en oro kring E-nummer och deras påverkan 
på hälsan (18). Det kan också innebära att man väljer bort produkter som hade varit bättre än 
en produkt som inte innehåller E-nummer eller som innehåller färre E-nummer. Det finns 
exempelvis 15 olika sötningsmedel som har en E-nummerbeteckning (31). Sötningsmedel 
används i lättprodukter som innehåller mindre energi än motsvarande vanliga produkter och i 
livsmedel utan tillsatt socker (32). Man har sett i en metaanalys att konsumtion av 
sockersötade drycker bidrar till viktuppgång (33). Viktuppgång kan leda till övervikt och 
fetma, vilket visat sig ha flertalet negativa effekter på hälsan (34). De personer som väljer 
bort drycker med sötningsmedel för att de innehåller E-nummer och istället väljer en 
sockersötad dryck kan därmed påverkas negativt ur ett hälsoperspektiv.  
 
Det är viktigt att sprida information till alla socioekonomiska grupper då det visat sig att det 
finns en ojämlikhet i kunskap om kost (35). De med en lägre kunskap visade sig göra mindre 
hälsosamma livsmedelsval. Okunskapen om E-nummer skulle kunna vara en del i den 
allmänna okunskapen om kost som bidrar till att personer gör mindre bra val. Vilket 
motiverar varför det är viktigt att utbilda och sprida information om kost och E-nummer i 
våran kost. 
 
En utmaning är ta reda på hur man i samhället ska kunna sprida korrekt information om E-
nummer. Då myndigheter, vilka jobbar på vetenskaplig grund, är en stor källa till kunskap om 
E-nummer är denna kanal viktig för att nå ut med korrekt information. Det bör beaktas att 
information ska vara lättförståelig då det i en tidigare studie visats att E-nummer som ämne är 
svårförståeligt (16). Den ökade digitaliseringen och den stora mängd informationskällor som 
följer innebär att information sprids snabbt. Det behöver däremot inte vara så att den 
information som sprids är korrekt. Att kontrollera vad som sprids är inte möjligt, önskvärt 
eller förenligt med nuvarande tryckfrihetslagstiftning. Dietister och andra utbildade inom kost 
behöver därför synas och höras i media för att sprida mer vetenskaplig grundad information 
om E-nummer.  
 
Att sprida information via hem- och konsumentkunskapen i grundskolan kan bidra till att alla 
hädanefter, oberoende av kön, ålder och socioekonomisk bakgrund, får information om E-
nummer. En studie har dock visat att hem- och konsumentkunskapslärare är skeptiska mot E-
nummer (25). För att hemkunskapen skulle bli en källa till korrekt kunskap krävs det att 
lärarna vidtar ett vetenskapligt förhållningssätt i frågan.  
 
En annan metod är att påverka livsmedelsproducenter till att inte framställa E-nummer som 
något negativt, och istället tydligt och korrekt märka ut livsmedelstillsatserna. En tidigare 
studie visar på att detta är vad konsumenterna efterfrågar (16). Eftersom det finns negativa 
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inställningar till E-nummer i samhället är det svårt att få livsmedelsproducenter att anta detta 
förhållningssätt, då det troligtvis gjort deras produkt mindre attraktiv och lönsam.  
 
För dietister kan det vara bra att vara medvetna om den negativa attityden till E-nummer som 
finns. På så sätt går det att bättre bemöta och förklara frågor från klienter och patienter. 
Genom att vara förberedd på att attityden finns olika utbrett inom olika grupper blir det 
möjligt att enklare fånga upp och diskutera E-nummer med dessa patienter.  

5.3 Metoddiskussion 

En kvantitativ metod möjliggör undersökning av hur utbredd en viss attityd är och underlättar 
generalisering av resultatet till ett större sammanhang (14, s. 27). Användandet av en 
webbenkät möjliggjorde snabb spridning. Dessutom eliminerades personlig påverkan från 
exempelvis intervjuare, då dessa inte fanns. Ytterligare en positiv aspekt med webbenkäter är 
att deltagarna brukar svara mer ärligt när de får vara mer anonyma (36). Den kvantitativa 
metoden gör det däremot svårt att gå på djupet och det finns sämre förutsättningar att 
undersöka bakomliggande faktorer till en viss attityd, något som hade kunnat utforskas 
effektivare med en intervjuundersökning (14, s. 31).  
 
Även om många svar samlades in fanns där vissa grupper som var mindre representerade. Det 
var få i högre åldrar som deltog i studien, vilket kan bero på att enkäten publicerades på 
sociala medier där äldre personer inte är lika aktiva (37). Även det manliga deltagandet var 
lågt, vilket kan bero på att enkäten utformades av två kvinnor och spreds via våra privata 
profiler och nätverk. Då våra vänskapsrelationer till större del består av kvinnor har detta 
inneburit att webbenkäten inte nådde lika många män. Att vi som utformat studien går 
dietistprogrammet innebar att vi fick in en stor grupp deltagare med en utbildning inom kost 
och även de med universitetsutbildning var överrepresenterade i studien. För att försöka 
undvika en överrepresentation av vissa grupper spreds enkäten via olika grupper på Facebook 
för att inte enbart täcka in våra närmaste vänner. Det fanns även möjlighet för vem som helst 
att dela enkäten, vilket möjliggjorde vidare spridning. Att vissa utav grupperna blev under- 
och överrepresenterade utifrån hur vi valt att samla in data kallas selektionsbias och detta kan 
bidra till att resultatet blir mindre generaliserbart (38, s. 226).  
 
Att flera deltagare hade en utbildning inom kost kan ha påverkat resultatet mycket, då dessa 
personer antagligen har mer kunskap om E-nummer och därmed kanske har en annan attityd. 
Merparten av de med en kostutbildning hade även en universitetsutbildning, vilket också kan 
ha påverkat de skillnader som observerades mellan de med en högre och lägre utbildning. 
Detta då de med en utbildning inom kost inte räknades bort när skillnader mellan dessa 
grupper analyserades.  
 
När åldersgrupperna jämfördes användes två grupper, från 18–27 år och från 28–88 år, 
vilka fick representera yngre och äldre. Huruvida åldern 28–88 verkligen representerar en 
äldre åldersgrupp kan diskuteras. Då denna grupp fått representera ett stort åldersspann kan 
det tänkas finnas sektioner inom denna som har annorlunda attityder. Det skulle exempelvis 
kunna vara så att de äldsta inom gruppen har en mer negativ syn medan de som är runt 30 år 
har en attityd som mer liknar den yngre åldersgruppens attityd. Det var dock få äldre personer 
bland deltagarna, vilket var anledningen till vald åldersindelning — detta för att få tillräckligt 
stora grupper att jämföra. 
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Att tolka deltagarnas upplevda kunskap är svårt, då det inte går att veta om det är deras 
faktiska kunskap. Om deltagarnas kunskap gått att mäta på ett säkrare sätt hade det varit 
enklare att dra slutsatser kring resultaten, vilket hade ökat studiens validitet. Tyvärr är det 
svårt att mäta kunskap i webbaserade studier då deltagarna kan söka upp rätt svar på 
kunskapsfrågor (36).  
 
För att bättre tolka resultatet hade det varit fördelaktigt att veta hur deltagarna valt att 
definiera säkert respektive farligt. Detta är svårt att göra i efterhand och hade behövts 
preciseras mer i utformningen av enkäten. Även i andra frågor kunde fler alternativ lagts till 
för att möjliggöra mer nyanserade svar. Exempelvis hade det då gått att i större utsträckning 
se hur positiva eller negativa svaren var. Flertalet kommentarer från deltagarna handlade om 
att de önskat ett mellanalternativ på vissa av frågorna, istället för att behöva svara antingen 
eller. Detta visar på att deltagarna hade velat svara annorlunda, men inte kunde det då 
möjligheten inte fanns. Däremot kan mer definitiva svar, som i denna enkät, innebära att 
deltagarna faktiskt måste ta ställning. Det är annars enkelt att välja ett mellanalternativ som 
innebär att deltagaren slipper ta ställning i frågan (36). Att flera önskat svara annorlunda kan 
däremot tänkas sänka studiens validitet, då deras faktiska åsikter kanske inte fångats in. 
Således är det svårt att avgöra hur väl deltagarnas attityd uppmätts. För att motverka detta 
hade fler frågor som fångat upp deltagarnas attityder kunnat ställas. Att ställa frågor som 
berört fler aspekter hade kunnat tillföra ytterligare insikt i attityden hos deltagarna, 
exempelvis hade en fråga om hur man tror E-nummer påverkar hälsan kunnat ställas. 
 
Det kan tänkas att de personer med en relation till oss som utformat studien velat framstå på 
ett speciellt sätt och därför svarat på frågorna utifrån den aspekten. Även detta kan påverka 
studiens validitet. Däremot hanterades deltagarnas svar konfidentiellt, och då studien gjordes 
webbaserad är den personliga påverkan mycket liten, vilket har minimerat risken för en 
intervjuareffekt (38, s. 207).  
  
Att ordningsföljden på frågorna kan påverka hur resterande frågor besvaras kallas 
frågekontexteffekten (36). Denna effekt togs i beaktning när vi valde att ställa frågan om hur 
mycket kunskap deltagaren upplevde sig ha i slutet av webbenkäten. Detta gjordes för att 
minska risken att påverka deltagarna. Teorin var att om deltagarna fått uppskatta sin egen 
förmåga tidigt i enkäten hade detta kunnat påverka de efterföljande svaren. Detta då de 
kunnat bli mer självmedvetna och fått mer eller mindre tillit till sin egen förmåga. 
 
Att vi öppet beskrivit hur data insamlades och hur databearbetningen genomförts ökar 
studiens reliabilitet. En aspekt att ta hänsyn till är att studiens resultat kan variera beroende på 
hur aktiv debatten kring E-nummer är i samhället.   
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6 Slutsats 
Då en stor andel av deltagarna svarat att de föredrar att köpa livsmedel som inte innehåller E-
nummer verkar det finns negativa attityder till E-nummer bland deltagarna. Studien visar att 
kvinnor och äldre är två grupper som oftare är mer negativt inställda till E-nummer. Det 
visade sig däremot att de med en utbildning inom kost hade en mer positiv inställning till E-
nummer. Att utbilda, och förmedla information om E-nummer är således sannolikt ett 
effektivt sätt att påverka samhällets attityd till E-nummer. Detta skulle kunna uppnås genom 
att dietister tillsammans med andra utbildade yrkesgrupper fungerar som 
informationsspridare, samtidigt som en mer vetenskapligt grundad spridning av information 
via myndigheter och media bör eftersträvas. 

7 Författarnas bidrag till arbetet  
Tillsammans har studiens ansvariga genomfört planeringen och datainsamling, samt det 
inledande analysarbetet och författandet. Jag har sedan själv varit ansvarig för 
databearbetning i SPSS, samt genomfört resterande analys, diskussion och avslutande 
revidering av text och figurer. 

8 Tack 
Tack till familj och vänner som kommit med värdefulla synpunkter under arbetets gång. Tack 
till min pojkvän som korrekturläst texten sena kvällar och hjälpt till med att skapa de fina 
figurerna. Till sist, men inte minst, ett stort tack till alla som deltagit i studien och därmed 
gjort denna uppsats möjlig! 
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