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SAMMANFATTNING 
Bakgrund E-nummer, som är tillsatser i många olika livsmedel och produkter, har sedan 
länge funnits i Europa. Vid 1960-talet introducerades ett E-klassificeringssystem för att 
skydda konsumenterna mot möjliga livsmedelsrelaterade risker. I dagens samhälle förknippas 
E-nummer oftast med ohälsa då det finns personer som oroar sig för att livsmedelstillsatser 
orsakar sjukdomar eller allergier. 
Syfte Syftet med studien var att undersöka upplevda kunskaper om och attityder till E-
nummer hos personer över 18 år i Sverige. Det undersöktes även om kunskaper och attityder 
skiljde sig mellan kön, åldersgrupper och utbildningsnivåer.  
Metod Undersökningen utfördes via en webbenkät som publicerades på sociala medier under 
hösten 2019. Data analyserades med hjälp av IBM SPSS Statistics 25. Skillnader mellan 
grupper analyserades med Chi-två-test, Mann-Whitney U test och Kruskal Wallis test med en 
signifikansnivå på p<0,05. 
Resultat Totalt deltog 218 personer i studien. Det var flest kvinnor, unga och högutbildade 
personer som svarade på enkäten. De äldre svarade i större omfattning att de visste vad E-
nummer fyller för funktion i livsmedel jämfört med den yngre åldersgruppen. Exempel på en 
signifikant skillnad framkom mellan utbildningsgrupperna (p=0,018). De högutbildade 
svarade oftare att E-nummer var säkra, jämfört med de lågutbildade som svarade att E-
nummer är farliga eller att de ej visste. 
Slutsats Merparten skattade E-nummer som säkra, medan andra svarade att de undvek att 
köpa produkter med tillsatser. Överkänslighet mot tillsatser, skulle kunna vara en anledning 
till att en del respondenter undviker E-nummer. Genom rätt kunskap om E-nummer kan oro 
minskas och medvetenheten ökas, och således kan konsumenterna fatta mer befogade beslut 
vid inköp av produkter med livsmedelstillsatser.  
 
 
 
 
  



ABSTRACT 
Background E-numbers, which are additives in many different foods and products, have been 
used for a long time in Europe. In the 1960s, an E-classification system was introduced to 
protect consumers against possible food-related risks. In today’s society, E-numbers are 
mostly associated with bad health due to people who are worried that food additives cause 
illnesses or allergies.  
Objective The purpose of the study was to investigate perceived knowledge and attitudes to 
E-numbers among people over the age of 18. It was also investigated whether knowledge and 
attitudes differed between gender, age groups and educational levels. 
Method The study was conducted through a web survey that was published on social media 
in the autumn of 2019. Data were analyzed by using IBM SPSS Statistics 25. Differences 
between groups were analyzed with Chi-square test, Mann-Whitney U test and Kruskal 
Wallis test with a significance level of p<0,05. 
Results A total of 218 people participated in the study. Mostly women, young and highly 
educated persons answered the questionnaire. The older people responded to a greater extent 
that they knew the function of E-numbers in food compared to the younger age group. An 
example of a significant difference was found between the education groups (p=0,018). The 
highly educated answered more often that E-numbers are safe, compared to those low-
educated ones who said that E-numbers are dangerous or that they did not know. 
Conclusion Most of them estimated E-numbers as safe, while others replied that they avoided 
buying products with additives. Hypersensitivity to additives could be a reason why some 
respondents avoid E-numbers. Through the right knowledge of E-numbers, worries can be 
reduced and awareness can be increased, and thus consumers can make more justified 
decisions when purchasing products with food additives.  
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1 BAKGRUND 
1.1 E-NUMMER 
E-nummer, som står för tillsatser i livsmedel, introducerades vid 1960-talet som ett E-
klassificeringssystem för att konsumenterna skulle känna sig trygga och skyddade mot 
möjliga livsmedelsrelaterade risker (1,2). Det finns 363 olika godkända tillsatser i livsmedel 
inom Europa (1). Dessa har 23 olika användningsområden som till exempel syror, 
surhetsreglerande ämnen, antioxidanter, färger, emulgeringsämnen och smakförstärkare.  
 
Det fanns en stor önskan om att fastställa obligatoriska riktlinjer för användning av 
livsmedelstillsatser, för att förhindra en godtycklig användning av potentiellt skadliga ämnen 
(2). De riktlinjer som finns i lagen inkluderar hälsosäkerhet, teknisk nödvändighet och 
förebyggande av vilseledande livsmedelstillsatser. För att en livsmedelstillsats ska bli 
godkänd, bedöms den av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) så att den 
inte medför en risk för människors hälsa (3). Utifrån den ansökan som skickas in, om varför 
livsmedelstillsatsen behövs och hur den ska användas, avgör EFSA på vilken mängdnivå 
ämnet är säkert, det vill säga det accepterade dagliga intaget (ADI). 
 
E-nummer kan antingen utvinnas naturligt (ifall det förekommer i naturliga källor) eller 
framställas på konstgjord väg (alltså syntetiskt). Vissa E-nummer kan produceras på båda 
sätten - ett exempel är E210, bensoesyra, som oftast framställs syntetiskt men finns naturligt i 
speciellt lingon, tranbär och hjortron (4).  
 

1.2 MÄNNISKORS SYN PÅ E-NUMMER 
Debatten om E-nummer har pågått sedan slutet av 1970-talet (5). E-nummer har associerats 
med negativa hälsoeffekter sedan debattens början. Den negativa inställningen till E-nummer 
som förekommer, har visat sig innebära att personer undviker att köpa produkter med 
tillsatser. Studier visar på att E-nummer kan påverka människors syn på hur naturligt ett 
livsmedel uppfattas vara (6,7). Att skriva ut livsmedelstillsatser som nummer, har visat sig 
innebära att personer uppfattar livsmedlet som mindre naturligt. Skrivs det kemiska namnet 
istället för numret uppfattas produkten som mer naturlig trots att innehållet är detsamma. 
Detta har livsmedelsindustrin också uppmärksammat och undviker därför oftast att skriva ut 
tillsatserna i form av E-nummer, för att undvika att konsumenterna får en negativ syn på deras 
produkter (5).  
 
E-nummer kan också förknippas med ohälsa då det finns personer som oroar sig för att 
livsmedelstillsatser orsakar 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 att ett hälsosamt mellanmål var att undvika 
livsmedel innehållande E-nummer. 
  
Viss forskning har undersökt skillnader i attityder mellan olika kön, åldersgrupper och 
utbildningsnivåer. En studie påvisade att äldre hade en mer negativ inställning till 
livsmedelstillsatser (8). I samma studie analyserade man också om det fanns en differens i 
svaren mellan könen, men ingen skillnad hittades. I en annan studie i Finland som gjordes 
bland människor med olika utbildningsnivåer, belyste författarna att de högutbildade 
deltagarna svarade att livsmedelstillsatser varken var skadliga eller säkra, eller 
svarsalternativet ”både och” (11). På samma fråga hade de lågutbildade svarat mer definitivt. 
De svarade endast att livsmedelstillsatser antingen var säkra eller farliga, där flesta människor 
hade åsikten ”farliga” om E-nummer. 
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2 SYFTE 
Syftet med studien 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 mellan kön, åldersgrupper och utbildningsnivåer.  
 

3 METOD 
3.1 METODVAL 
En kvantitativ enkätstudie valdes då detta metodval lämpar sig bäst för att kunna jämföra 
grupper med varandra, men också för att se hur utbredd en viss attityd är inom en större grupp 
(12). Fördelen med att studien dessutom var webbaserad var att det blev mindre tidskrävande 
eftersom svaren från enkäten lagras direkt i digital form, vilket var gynnande då tiden för 
studien var begränsad. Det blev således en effektiv datainsamling och bearbetning. Det går 
dessutom snabbare att erhålla svar via webbenkäter. Den webbaserade enkäten utformades på 
Google Forms med 12 frågor, varav de 11 första var obligatoriska, och den sista frivillig där 
deltagarna fick chansen att skriva eventuella synpunkter (Bilaga 1). De första frågorna var 
bakgrundsfrågor om respondenternas kön, ålder och utbildningsnivå. Sedan efterfrågades 
deras kunskaper om och attityder till E-nummer. På majoriteten av frågorna i enkäten fick 
man enbart välja ett svarsalternativ per fråga. En fråga som berörde vart deltagarna inhämtat 
sin kunskap kunde dock besvaras med flera alternativ, eftersom kunskap kan inhämtas från 
flera olika sorters källor. Några frågor utformades som likertskalor och hade en skala från 1-7. 
I slutet av enkäten fick deltagarna möjlighet att skriva eventuella kommentarer.  
 
Innan enkäten färdigställdes gjordes en pilotstudie på tre personer som passade in på våra 
inklusionskriterier. Första utkastet på enkäten skickades ut till två personer för att få 
synpunkter och förslag på ändringar. Med responsen från pilotstudien ändrades titeln på 
enkäten och en del frågor. Dessutom ändrades vissa svarsalternativ eftersom det framkom att 
det saknades/missförstods. Exempelvis korrigerades vissa frågor från flervalsfrågor till 
likertskalor. Efter justeringar skickades enkäten ut till ytterligare en person, men inget 
korrigerades eftersom frågorna då fungerade bra. 
 
3.2 URVAL OCH DATAINSAMLING 
Målet med denna studie var att identifiera eventuella skillnader mellan grupperna kön, ålder 
och utbildning. Förhoppningen var därmed att få in ett urval med så många deltagare som 
möjligt för att öka generaliserbarheten. Ett bekvämlighetsurval gjordes dock av den orsaken 
att det var begränsat med tid och resurser, och för att nå ut till en stor grupp av människor på 
ett snabbt och smidigt sätt. Webbenkäten delades först offentligt på våra profiler på Facebook 
där flera av våra vänner är av samma kön och kostutbildade. Fortsättningsvis spreds enkäten 
på andra sociala medier som Instagram och Snapchat också. För att få in en större spridning 
av medlemmar delades enkäten även i olika grupper på Facebook, så som tipsgrupper och 
köp- och säljgrupper. Totalt samlades data in under sex dagar. De inklusionskriterier som 
fanns var att respondenterna skulle vara över 18 år och bosatta i Sverige. Eftersom det var en 
webbaserad enkät behövde deltagarna kunna svenska, ha tillgång till Internet och 
Facebook/Instagram/Snapchat. Internt bortfall undveks då samtliga frågor var obligatoriska. 
Eftersom enkäten publicerades på Facebook gick det inte att mäta det externa bortfallet då det 
saknas uppgifter om vilka som inte har valt att besvara enkäten.  
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3.3 DATABEARBETNING OCH ANALYS 
Svaren från enkäten på Google Forms exporterades till en Excel-fil där datainsamlingen 
bearbetades, för att sedan överföra vidare till IBM SPSS Statistics 25. I Excel konverterades 
alla texter till siffror för att underlätta vidare analys i SPSS. Normalfördelningen på ålder 
bedömdes genom att jämföra median och medelvärde, medelvärde och standardavvikelse 
samt titta hur fördelningen såg ut i ett histogram. Vissa variabler grupperades i Excel för att 
möjliggöra jämförelser mellan grupper.  
 
Deltagarna (n=29) som valde alternativet “Övrigt” för att själva ange källor på frågan om var 
man hämtat sin kunskap ifrån, grupperades om. Som källa angavs till exempel “Lärare i 
grundskolan” och “Internet” som tolkades kunna gå in under de redan befintliga 
svarsalternativen ”Utbildning” och ”Media”. Resterande svar delades in i grupperna “Ingen 
kunskap” (n=13), “Allergi” (n=5) och “Känsla” (n=1). Dessa grupper exkluderades när vi 
gjorde statistiska tester då det var för få antal i grupperna.  
 
Respondenternas ålder delades in i två grupper för att kunna analysera skillnader mellan dem, 
men också för att få grupperna mer jämnstora då de yngre åldrarna var överrepresenterade 
jämfört med de äldre. Därför utgicks det från medianåldern 27 och en yngre åldersgrupp (18–
27 år) (n=116) och en äldre åldersgrupp (28–88 år) (n=102) skapades. Svarsalternativen på en 
fråga om högsta genomförda eller pågående utbildning omgrupperades från fem till två 
grupper: lägre utbildning samt högre utbildning. I den lägre utbildningsgruppen (n=62) ingick 
“Mindre än grundskolenivå”, “Grundskola, realskola eller folkskola”, “2-årig 
gymnasieutbildning, yrkesutbildning, folkhögskola eller motsvarande” och “Minst 3-årig 
gymnasieutbildning” och i den högre utbildningen (n=156) ingick “Utbildning från 
universitet, högskola eller motsvarande”. Detta gjordes för att villkoren i ett Chi-två-test 
skulle uppfyllas men också för att tolka analyserna lättare i SPSS.  
 
På frågan om man köper produkter med E-nummer eller inte, slogs två svarsalternativ 
samman: “Jag föredrar att köpa produkter som inte innehåller E-nummer” och “Jag köper 
aldrig produkter som innehåller E-nummer” för att få det till en större svarsgrupp. Efter detta 
kunde filen överföras till SPSS. Eftersom det endast var två deltagare som svarade “Jag 
identifierar mig på ett annat sätt” uteslöts de vid jämförelser mellan könen för att det var en 
så pass liten grupp. 
 
Insamlade data var på nominal- och ordinalskala förutom åldern som var på kvotskala. 
Eftersom de flesta variabler var kvalitativa, användes främst Chi-två-test. För att uppfylla 
kraven för Chi-två-testet fick högst 20% av grupperna ha en förväntad frekvens <5 och ingen 
grupp fick ha en förväntad frekvens <1 (13). När två grupper jämfördes avseende frågor med 
likertskalor användes Mann-Whitney U test. Mann-Whitney U test valdes då det kan 
användas vid jämförelse av två oberoende grupper, då variabeln inte är normalfördelad och 
stickproven är små. Kruskal Wallis test tillämpades när fler än två grupper jämfördes 
avseende frågor med likertskalor. Vid signifikanta skillnader analyserades resultatet vidare 
med hjälp av Mann-Whitney U test för att identifiera mellan vilka grupper det fanns 
skillnader. Signifikansnivån för analyserna sattes till p<0,05 och tendenser till skillnader 
angavs som p<0,1. Vid post hoc analyserna bestämdes signifikansnivån till p<0,017 enligt 
Bonferroni-justering. Data presenterades i resultatdelen i form av antal, procent (%) och 
median [25–75 percentilerna]. 
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3.4 ETISKA ASPEKTER 
Enkäten bedömdes att inte vara av etisk känslig karaktär då inga personliga frågor ställdes. I 
följebrevet (Bilaga 1) framgick det att alla svar skulle behandlas konfidentiellt och enligt 
GDPR, att det var frivilligt att delta i studien och att man kunde avbryta när som helst. 
Dessutom inhämtades samtycke med hjälp av en samtyckesblankett som deltagarna fick 
godkänna innan de började besvara enkäten. 
 
3.5 FÖRFÖRSTÅELSE 
Vi var ursprungligen två dietiststudenter vid Umeå Universitet som genomförde planeringen 
av studien, datainsamlingen och den inledande analysen tillsammans. Sedan skrev vi varsin 
uppsats baserad på studien. Eftersom vi sitter på en del kunskaper och förförståelse om ämnet, 
kan man tänka sig att kunskapen har påverkat hur vi har utformat frågorna i enkäten. Vi 
försökte dock aktivt att inte ställa ledande frågor för att undvika att påverka deltagarnas svar. 
Innan enkäten delades ut hade vi en ungefärlig föreställning om hur attityderna mot E-
nummer såg ut i samhället. Vi tänkte att de flesta hade påverkats av exempelvis media, där E-
nummer oftast förekommer som farliga, medan vi visste att livsmedelstillsatser var säkra.  

4 RESULTAT 
Totalt deltog 218 personer i studien (Tabell 1). Av alla deltagare var det flest kvinnor (n=182; 
83,5%) som medverkade och en mindre andel var män (n=34;15,6%). Två personer svarade 
att de identifierade sig på annat sätt (0,9%). Åldersspannet mellan deltagarna var 18-88 år, 
medianåldern 27 år [23-39]. Majoriteten av deltagarna hade utbildning från universitet, 
högskola eller motsvarande (71,6%). Resterande hade gymnasieutbildning eller lägre. Knappt 
en tredjedel (30,3%) av deltagarna i studien uppgav att de hade en utbildning inom 
kostvetenskap, näringslära eller liknande.  
 
Tabell 1. Bakgrundsfakta om deltagarna som deltog i en webbaserad enkätstudie om attityder till och 
kunskaper om E-nummer. Sverige. Hösten 2019. Data presenteras som antal (procent). 
 

Samtliga 
deltagare  
(n=218) 

Deltagare med 
kostutbildning* 

(n=66) 

Deltagare utan 
kostutbildning 

(n=152) 

Kön 
Män 
Kvinnor 
Annat 

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

2 (0,9%) 

 
10 (15,2%) 
55 (83,3%) 
1 (1,5%) 

 
24 (15,8%) 
127 (83,6%) 

1 (0,7%) 

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

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

 
38 (57,6%) 
28 (42,4%) 

 
78 (51,3%) 
74 (48,7%) 

Utbildning** 
Lägre utbildning 
Högre utbildning 

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

 
15 (22,7%) 
51 (77,3%) 

 
47 (30,9%) 
105 (69,1%) 

*Kostutbildning inkluderar utbildning inom kostvetenskap, näringslära eller liknande utöver 
grundskolan. 
**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”. 
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4.1 DELTAGARNAS UPPLEVDA KUNSKAP KRING E-NUMMER 
Knappt två tredjedelar (64,2%) svarade att de visste vad E-nummer fyllde för funktion i 
livsmedel, och de resterande (35,8%) kände inte till E-nummers funktion. Ingen signifikant 
skillnad förekom i svaren mellan män och kvinnor (p=0,662), medan den äldre åldersgruppen 
uppgav i större omfattning att de visste vad E-nummer hade för funktion (73,5% vs 56%; 
p=0,007). Det fanns även en tendens till skillnad mellan utbildningsgrupperna, där de med 
högre utbildning i större utsträckning hade svarat att de visste vad E-nummer hade för 
funktion (p=0,068). Detta svarade även deltagare med kostutbildning i större utsträckning än 
de utan (83,3% vs 55,9%; p<0,001). 
 
Deltagarna fick skatta sin egen kunskap om E-nummer på en Likertskala där 1 motsvarade 
“ingen kunskap” och 7 motsvarade “mycket kunskap”. Medianen blev en 4:a på skalan [2-5]. 
Det var endast ett fåtal personer (n=20;9,1%) som hade skattat de högsta värdena (6–7). Ingen 
signifikant skillnad fanns mellan kön eller utbildningsgrupper avseende hur mycket kunskap 
man ansåg sig ha om E-nummer (p=0,659 och p=0,176). Däremot fanns en åtskillnad i svaren 
mellan åldersgrupperna. Den äldre åldersgruppen skattade sin kunskap om E-nummer som 
högre än den yngre åldersgruppen (p=0,015).  
 
4.2 ATTITYDER OCH BETEENDEN I RELATION TILL E-NUMMER 
En mindre andel (16,1%) svarade att de ofta läste på livsmedel/produkter för att se om de 
innehöll E-nummer. Det var 40,8% som svarade att de ibland tittade och 43,1% uppgav att de 
aldrig tittade efter E-nummer. Det framkom inga signifikanta skillnader i svaren mellan 
könen, utbildningsgrupperna eller de kostutbildade/icke kostutbildade (p=0,129), (p=0,687) 
respektive (p=0,581). Däremot fanns det en signifikant skillnad mellan de yngre och äldre 
(p=0,001), där respondenterna i den äldre åldersgruppen i större utsträckning hade svarat att 
de ofta eller ibland tittade efter E-nummer på livsmedel/produkter.  
 
Det vanligaste svaret (40,4%) var att föredra att köpa livsmedel som inte innehåller E-
nummer. Resten svarade att det antingen inte spelade någon roll (29,8%) eller att de inte hade 
tänkt på om de köpte livsmedel innehållande E-nummer (29,8%). Kvinnorna svarade i större 
utsträckning än männen, att de föredrog att köpa produkter som inte innehöll E-nummer eller 
att de aldrig köpte livsmedel som innehöll E-nummer (Figur 1). Även den äldre åldersgruppen 
svarade i högre utsträckning att de föredrog att köpa produkter som inte innehåller E-nummer 
eller aldrig köper det, jämfört med de yngre som tyckte att det inte spelade någon roll eller att 
de inte hade tänkt på det. Och mellan utbildningsgrupperna i avseende denna fråga fanns det 
inga skillnader (p=0,145). Däremot fanns det en signifikant skillnad mellan 
kostutbildningsgrupperna. Fler deltagare med kostutbildning, än de utan, ansåg att det inte 
spelade någon roll om de livsmedel/produkter de köper innehåller E-nummer (Figur 2).  
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Figur 1. Attityder till E-nummer i livsmedel/produkter mellan kön och åldersgrupper i en webbaserad 
enkätstudie om attityder till och kunskaper om E-nummer. Sverige. Hösten 2019. 
*Skillnader mellan män (n=34) och kvinnor (n=182) analyserades med Chi-två-test, p=0,008. 
**Skillnader mellan yngre åldersgruppen (n=116) och äldre åldersgruppen (n=102) analyserades 
med Chi-två-test, p<0,001. 
 

 

 
 

Figur 2. Jämförelse i attityder till E-nummer i livsmedel/produkter mellan kostutbildade (n=66) och ej 
kostutbildade (n=152) i en webbaserad enkätstudie om attityder till och kunskaper om E-nummer. 
Sverige. Hösten 2019. 



 

 11 

 
De flesta skattade E-nummer som säkra (45,4%), medan 17,9% svarade att de är farliga och 
de resterande 36,7% svarade “vet ej”. Det fanns inga signifikanta skillnader i svaren mellan 
könen eller åldersgrupperna (p=0,196) och (p=0,175). Å andra sidan fanns det en signifikant 
skillnad mellan utbildningsgrupperna (p=0,018) där de med högre utbildning oftare svarade 
att E-nummer var säkra (50,6%), medan de lågutbildade oftare svarade att E-nummer är 
farliga (27,4%) eller att de ej visste (40,3%). Det fanns även signifikant skillnad mellan de 
kostutbildade och icke kostutbildade (p<0,001). De med utbildning inom kost svarade oftare 
att E-nummer var säkra, och de utan utbildning svarade i större utsträckning att de inte visste 
om E-nummer var farliga eller säkra (Figur 3). 
 

 

 

 
Figur 3. Jämförelse i attityder till E-nummer mellan de kostutbildade (n=66) och ej kostutbildade 
(n=152) i en webbaserad enkätstudie om attityder till och kunskaper om E-nummer. Sverige. Hösten 
2019. 
 

4.3 KÄLLOR TILL KUNSKAP OM E-NUMMER 
De främsta källorna till kunskap om E-nummer uppgavs vara myndigheter (45%) och media 
(44%). Litteratur, utbildning och familj stod för 25,7%, 29,8% respektive 27,5%. En mindre 
andel hade svarat sociala medier (17,9%). En del deltagare (n=19;8,8%) angav även ett eget 
alternativ. 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan könen avseende källor till kunskap om E-
nummer. Däremot var det fler i den äldre åldersgruppen som hade hämtat information om E-
nummer från myndigheterna, jämfört med den yngre åldersgruppen (Figur 4). Likaså var det 
med media. Avseende övriga källor fanns det inga signifikanta skillnader mellan 
åldersgrupperna. Ytterligare ett resultat är att de med kostutbildning i större grad än de utan 
kostutbildning hade hämtat kunskap från myndigheter (p=0,03), litteratur (p=0,002) och 
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utbildning (p<0,001). De som inte hade en kostutbildning uppgav i större omfattning att de 
fått sin kunskap från media (p=0,003) och familj/vänner (p=0,018).  
 

 

 

 
Figur 4. Skillnader i kunskapskällor om E-nummer mellan yngre åldersgruppen (n=116), äldre 
åldersgruppen (n=102) och mellan högutbildade (n=156) och lågutbildade (n=62) i en webbaserad 
enkätstudie om attityder till och kunskaper om E-nummer. Sverige. 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. 
 
Även respondenter med högre utbildning hade i större grad hämtat kunskap från 
myndigheterna och via utbildningar, jämfört med de lägre utbildade (Figur 4). Det fanns 
också en tendens till att de lågutbildade respondenterna i högre utsträckning hämtat 
information från familj/vänner (p=0,097). Utöver det fanns det inga skillnader mellan svaren 
och utbildningsnivåerna på media, sociala medier, litteratur och familj/vänner. En skillnad 
fanns däremot bland respondenterna som svarade “utbildning” som kunskapskälla till E-
nummer. 
 
De 29 deltagare som svarade “Annat” på frågan, svarade exempelvis att de hade hämtat 
information om E-nummer för att dess barn hade allergi mot tillsatser och därav sökt 
information på egen hand eller fått kunskap via dietist. Resterande svarade att de inte visste 
vad E-nummer var för något.  
 
4.4 KOSTINTRESSE  
Överlag hade deltagarna i studien ett intresse för kost. De fick skatta sitt intresse på en 
Likertskala där 1 motsvarade “inte alls intresserad” och 7 motsvarade “mycket intresserad”. 
Merparten av deltagarna (73,8%) svarade >5. Ingen svarade 1 på Likertskalan, därmed var det 
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ingen av deltagarna som inte alls var intresserad av kost. Det fanns en tendens till skillnad 
mellan män och kvinnor, där kvinnor uppgav ett högre intresse (2[2-2] vs 1[1-1]]; (p=0,096). 
Även de med högre utbildning hade ett större intresse för kost än de med lägre utbildning 
(2[2-2] vs 1[1-1]]; (p=0,034). Ingen signifikant skillnad fanns mellan den yngre och äldre 
åldersgruppen. Däremot fanns det flera signifikanta skillnader i svaren mellan de utbildade 
och icke utbildade inom kostvetenskap, näringslära eller liknande. De som hade en 
kostutbildning uppgav sig ha ett större intresse för kost (p<0,001). Av de kostutbildade 
svarade majoriteten (53%) en 7:a på likertskalan, medan det vanligaste svaret bland de icke 
kostutbildade var en 5:a (35%) 
 
Det fanns en signifikant skillnad i kostintresse relaterat till hur ofta deltagarna brukade läsa på 
livsmedel/produkter för att se om de innehåller E-nummer (p<0,001). Ett större kostintresse 
sågs hos de som ofta tittade på livsmedel/produkter, för att se om de innehåller E-nummer, 
jämfört med de som ibland tittade (p=0,007) och de som aldrig tittade efter E-nummer 
(p<0,001) (Figur 5).  
 

 

 
 

Figur 5. Skillnader i kostintresse mellan de som ofta (n=35), ibland (n=89) eller aldrig (n=94) läser 
på livsmedel/produkter i butiken för att se om de innehåller E-nummer i en webbaserad enkätstudie 
om kunskaper om och attityder till E-nummer. Sverige. Hösten 2019. 
 
En signifikant skillnad fanns i kostintresse mellan de som brukade köpa produkter med E-
nummer och de som inte gjorde det (p=0,037). Efter Bonferroni-justering fanns dock endast 
en tendens till skillnad mellan de som föredrog att köpa produkter utan E-nummer eller aldrig 
köpte produkter med E-nummer och de som svarat att de inte tänkt på om de köper E-nummer 
(p=0,019) (Figur 6). De som föredrog att köpa produkter utan E-nummer eller aldrig köpte 
produkter med E-nummer hade uppgett ett större intresse för kost.  
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Figur 6. Skillnader i kostintresse mellan attityder (från vänster (n=65), (n=88) och (n=65)) till E-
nummer i livsmedel/produkter i en webbaserad enkätstudie om attityder till och kunskaper om E-
nummer. Sverige. Hösten 2019. 
 

De som svarade att de visste vad E-nummer fyllde för funktion hade skattat sig ha ett högre 
intresse för kost (p<0,001) (Figur 7).  
 

 

 
 

Figur 7. Skillnader i kostintresse mellan de som visste vad E-nummer fyllde för funktion (n=140) och 
de som inte visste vad E-nummer fyllde för funktion (n=78) i en webbaserad enkätstudie om attityder 
till och kunskaper om E-nummer. Sverige. Hösten 2019.  
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Signifikanta skillnader beträffande kostintresse och svaren på om E-nummer var säkra, farliga 
eller vet ej förekom (p=0,001). De som svarat att E-nummer var säkra har ett större intresse 
för kost jämfört med de som svarat vet ej (p<0,001) (Figur 8). En tendens till större intresse 
syns hos de som svarat att E-nummer är farliga jämfört med de som svarat vet ej (p=0,018).  
 

 

 
 

Figur 8. Skillnader i kostintresse mellan de som ansåg att E-nummer var säkra (n=99), farliga (n=39) 
och de som ej visste (n=80) i en webbaserad enkätstudie om attityder till och kunskaper om E-
nummer. Sverige. Hösten 2019. 
 

5 DISKUSSION  
5.1 RESULTATDISKUSSION 
5.1.1 ATTITYDER TILL OCH KUNSKAP OM E-NUMMER 
Nästan hälften av deltagarna (45%) skattade E-nummer som säkra. I tidigare studier har 
motsatta tendenser hittats, där de flesta inte skattat E-nummer som säkra (14, 15). Å andra 
sidan svarade nästan lika många i vår studie att de föredrog att köpa livsmedel som inte 
innehåller E-nummer i vår studie. Detta resultat går i linje med tidigare forskning som visat 
att de flesta personer har en negativ syn på livsmedelstillsatser (14-17). Ambivalensen i 
deltagarnas svar kan tänkas bero på otillräcklig kunskap. En relativt stor andel (36,7%) 
svarade att de ej vet om E-nummer var 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 (16, 18). Vidare skulle man kunna diskutera tolkningen av säkert 
och farligt. Enligt Nationalencyklopedin är definitionen av säkert “något som inte medför 
eller innebär fara” (19). Utifrån denna definition behöver således inte tolkningen av säkert 
innebära att man upplever det säkra som något positivt. Tolkningen av ordet säkert skulle 
därmed kunna förklara varför deltagarna skattat E-nummer som säkra, men ändå föredrog 
livsmedel som inte innehöll E-nummer. Det skulle även kunna bero på att man är överkänslig 
eller allergisk mot vissa tillsatser och därav undviker att köpa livsmedel med E-nummer, trots 
att man kanske har skattat de som säkra. 
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Att kvinnorna i vår studie, gentemot männen, svarade i större utsträckning att de föredrog att 
köpa produkter som inte innehöll E-nummer eller att de aldrig köpte livsmedel som innehöll 
E-nummer kan också påvisas i en annan genomförd studie i Schweiz (18). Studien visade att 
kvinnorna ansåg tillsatser mer som en risk i och föredrog främst naturligt innehåll hos 
produkter i högre utsträckning jämfört med män. Detta skulle kunna förklara skillnaden i 
svaren mellan könen som erhölls från enkäten i vår studie.  
 
Den äldre åldersgruppen uppgav i större utsträckning att de tittade efter E-nummer och att de 
föredrog att köpa produkter som inte innehöll E-nummer. Att äldre skulle ha en mer negativ 
inställning till E-nummer har visats i flera tidigare studier (15, 20, 21). I tidigare artiklar har 
det spekulerats om varför äldre personer är mer negativt inställda (15, 21). En teori är att med 
åldern kommer mer intresse för att bibehålla sin hälsa, och om då E-nummer tros kunna 
påverka ens hälsa negativt kan det leda till en mer negativ inställning (15). En meta-analys har 
även visat på att äldre generellt sett är mindre benägna till risktagande (21). Att informera om 
E-nummer, hur dessa 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 å andra sidan sin kunskap om E-nummer som högre och 
uppgav i högre utsträckning att de visste vilken funktion E-nummer har. Upplevd kunskap 
behöver dock inte nödvändigtvis vara sann kunskap, det vi uppskattar vara vår kunskap kan 
också bara vara något vi tror är sant (22). Det kan vara så att den äldre åldersgruppens 
upplevda kunskap är sann men det kan också vara så att den vilar på felaktig grund. Att rikta 
kunskap om E-nummer till de äldre människorna kan innebära att de får ett annat perspektiv 
på det. Information kan därför vara fördelaktigt trots att de redan uppskattat en hög kunskap. 
 
De med kostutbildning uppgav i större utsträckning än de utan att de visste vad E-nummer 
fyller för funktion. De ansåg även i större utsträckning att E-nummer var säkra och att det inte 
spelade någon roll om de livsmedel/produkter de köpte innehöll E-nummer. Att de med 
utbildning inom kost har en mer positiv inställning till livsmedelstillsatser har visats i tidigare 
studier (16, 23). 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 tillsatser måste uppfylla för att bli godkända som livsmedelstillsatser. Med tanke på 
att de som har en utbildning inom kost oftare har en positiv inställning, kan det tänkas troligt 
att om de ges mer kunskap om E-nummer skulle även de som inte har en kostutbildning få en 
mer positiv inställning.  
 
Det finns studier som undersökt hur personers attityd förändras när de får kunskap om 
tillsatser. En studie har visat att när man tillhandahåller information om en livsmedelstillsats 
blev inställningen till tillsatsen mer positiv (24). En annan studie visade hur deltagarnas 
inställning varierade beroende på hur informationen om tillsatsen förmedlades (25). Om de 
sedan intar en positiv eller negativ hållning till E-nummer beror antagligen på vilken fakta 
som framförs och på vilket sätt den förmedlas. Det viktiga i frågan kan anses vara att 
konsumenterna grundar sin kunskap och inställning till E-nummer på belagda fakta. 
 
5.1.2 KUNSKAPSKÄLLOR TILL E-NUMMER  
De främsta källorna, om var man hade hämtat kunskap om E-nummer, ansågs vara 
myndigheter och media. En större andel av de kostutbildade respondenterna hade hämtat 
information via myndigheter, litteratur och utbildning. I en studie nämns det att utbildning om 
livsmedelstillsatser är nödvändigt för att undvika missförstånd (14). Deltagare som däremot 
hade svarat att de ej hade gått en kostutbildning, hade i större utsträckning hämtat sin kunskap 
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från media och familj/vänner istället. Livsmedelstillsatser, främst konserveringsmedel och 
färgämnen, har tidigare visat sig ge upphov till oro som grundar sig på den information som 
hämtas från massmedia (14). För att undvika oro, skulle människor kunna gå en utbildning 
som handlar om E-nummer eller bara söka till sig fakta från trovärdiga källor då media 
vanligtvis förmedlar tillsatser som farliga. Trovärdiga källor skulle exempelvis kunna vara 
föreläsningar från kostutbildade människor eller information som står på myndigheternas 
webbsidor. 
 
Vad gäller den äldre åldersgruppen, hade de svarat i högre grad att de hade tagit del av 
information om E-nummer från myndigheterna och media. I en tidigare studie skriver de 
däremot att ungdomar använde sig utav Internet för att hitta information om E-nummer, 
medan medelålders och äldre människor fick kunskap genom media (26). Alltså kan det 
variera från ålder till ålder varifrån man hämtar sin kunskap. Å andra sidan var många av våra 
“äldre” förhållandevis unga (27-88 år) samt att Internet, nyheter, radio och tv inkluderat i 
media i vår studie. Detta kan således ha påverkat skillnaderna mellan åldersgrupperna i 
relation till andra studier. 
 
Respondenter med högre utbildning svarade i större grad att de hade hämtat kunskap från 
myndigheterna och utbildning, gentemot de lågutbildade som svarade familj/vänner. I en 
studie i Sydkorea har de sammanställt resultatet om kunskapskällor till E-nummer i en tabell 
(26). Det visade sig att de högutbildade i den studien var mer benägna till att få information 
om E-nummer via media och de lågutbildade från utbildningar. Den studien och vår studie är 
således motsägelsefulla, vilket troligtvis beror på kulturella skillnader mellan Sydkorea och 
Sverige. 
 
5.1.3 UTBILDNINGSNIVÅER I RELATION TILL E-NUMMER 
De högutbildade deltagarna svarade i större grad att E-nummer var säkra, jämfört med de 
lågutbildade som svarade att E-nummer är farliga eller att de ej visste. Detta kan tyda på att de 
högre utbildade har mer kunskap än de lågutbildade. För att kunskapen om E-nummer ska 
vara jämlik mellan utbildningsgrupperna, borde E-nummer undervisas i exempelvis hem- och 
konsumentkunskapen i grundskolan så att människor inte tar del av felaktig information. På så 
sätt kan även de lågutbildade ha likadan kunskap som de högutbildade. En studie från Kina 
visade däremot att de lågutbildade var mer öppna för att köpa produkter med E-nummer för 
att de litade på de statliga institutionerna (20). Sedan finns det ytterligare en studie gjord i 
Sydkorea som förklarar att konsumenter har många missuppfattningar om livsmedelstillsatser 
som enkelt kan åtgärdas med utbildning (26). Liksom att konsumenter inte får tillräcklig 
information om tillsatser vilket leder till förvirring och skapar oro för att köpa livsmedel. 
Samma studie visade att många konsumenter visade mycket tydliga förändringar i sina 
attityder gentemot E-nummer efter konsumentutbildning. 
 
Att de högre utbildade respondenterna svarade att E-nummer var säkra medan de lägre 
utbildade svarade att de är farliga eller att de ej visste, motsägs i en studie från Finland (11). I 
den studien såg de att människor med högre utbildning var mer oroliga över 
livsmedelstillsatser jämfört med andra, på grund av att de inte kunde hantera att ta emot 
information från fler källor. Det kan alltså vara förvirrande som en högutbildad person att ha 
mycket kunskap och olika uppfattningar om E-nummer, då man har många källor att utgå 
ifrån. Trots att de högutbildade personerna i den finska studien uttryckte oro, ansåg deltagarna 
från vår studie att E-nummer var säkra i högre utsträckning. Respondenterna med högre 
utbildning i vår studie visade sig också vara mer intresserade av kost, vilket kan grunda sig i 
att många deltagare hade kostutbildning. En studie däremot säger det motsatta, att 
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lågutbildade hade ett högre intresse för livsmedelstillsatser jämfört med högutbildade (14). 
Således kan det alltså variera från person till person om hur pass intresserad man är av ämnet. 
 
5.1.4 KOSTINTRESSE I RELATION TILL E-NUMMER 
Det sågs även ett högre kostintresse hos de som ofta tittade på livsmedel/produkter för att se 
om de innehöll E-nummer, jämfört med de respondenter som ibland eller aldrig tittade. 
Tidigare studier har visat att det är nödvändigt att titta på näringsdeklarationer på livsmedel 
för att undvika missförstånd om livsmedelstillsatser (14). Det kan därmed vara gynnsamt att 
titta på produktinnehåll när man handlar och sedan söka information om tillsatserna för att 
undvika eventuella missförstånd. Ett annat resultat i vår studie är att deltagare med högre 
kostintresse också har svarat att de visste vad E-nummer fyller för funktion, samt att E-
nummer var säkra jämfört med de mindre kostintresserade. Kunskap om bland annat E-
nummers funktion har visat sig vara viktigt för att förhindra missförstånd om 
livsmedelstillsatser (14). 
 
5.2 SAMHÄLLSRELEVANS 
E-nummer väcker oro hos människor, exempelvis att de skulle orsaka cancer, allergier, astma 
och hyperaktivitet (17). De anses vara onaturliga, kemiska ämnen som tillsätts i livsmedel och 
medför vissa fördelar och/eller risker för konsumenter. Specifika hälsorisker, produktkvalitet 
och osäkerheter kring innehåll på produkter fick konsumenterna att undvika köpa dem enligt 
en tidigare studie. Konsumenterna ska inte behöva känna oro eller osäkerheter som att E-
nummer orsakar olika sjukdomar. 
 
Kvinnorna i vår studie svarade i högre grad att de föredrog att köpa produkter som inte 
innehöll E-nummer eller att de aldrig köpte livsmedel som innehöll E-nummer. I en annan 
studie förklaras skillnaden mellan könen att de kanske värderar mat olika, till exempel att män 
och kvinnor ser olika på vikten av hälsa och kaloriinnehåll i livsmedel (18). Resultatet skulle 
således kunna tolkas som att kvinnorna undviker E-nummer i produkter för att de tänker mer 
på sin hälsa och vad de äter, jämfört med män. 
 
De högutbildade och kostutbildade deltagarna i studien visste i högre grad vad E-nummer 
fyller för funktion samt att de bedömde de som säkra, jämfört med de lågutbildade och icke 
kostutbildade som hade mindre kunskap om tillsatser och i högre grad ansåg dem som farliga. 
Denna oro att livsmedel kopplas till hälsorisker, kan minskas genom utbildningar. Detta 
bekräftas även av en tidigare genomförd studie, som skriver att konsumenternas okunnighet 
om E-nummer bör förändras (26). Det är dock inte bara konsumenternas syn på tillsatser som 
behöver ändras, utan även chefer och personal i livsmedelsbutiker behöver genomföra 
utbildningar för att ändra på de negativa attityderna till mer positiva istället. Människor får 
information om E-nummer från olika vägar och man behöver ta en särskild hänsyn till hur 
man förmedlar kunskap främst till de äldre. Vi som dietister, tillsammans med andra 
yrkesroller som hem- och konsumentkunskapslärare, ansvarar även för detta. Genom rätt 
kunskap och ökad medvetenhet om olika E-nummers funktioner kan obefogad oro minska och 
konsumenter kan fatta mer välgrundade beslut om inköp. 
 
5.3 METODDISKUSSION 
En kvantitativ metod möjliggjorde ett större antal deltagare i studien. Att använda en 
webbenkät gav en snabb spridning och minskade påverkan på deltagarna, då den personliga 
faktorn inte fanns med på samma sätt som vid till exempel en intervju. Med webbenkäten 
kunde även alla frågor göras obligatoriska, vilket inte hade kunnat göras med en skriftlig 
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enkät, och detta bidrog till att det inte blev något internt bortfall. För att inte påverka 
deltagarnas svar genom de resterande frågorna lades frågorna om upplevda kunskaper i slutet 
av enkäten. Annars hade de kunnat svara på ett annat sätt om de fick uppskatta sin kunskap 
om E-nummer redan i början av enkäten. Men det skulle också kunna vara tvärtom, att 
deltagarna har skattat sin kunskap annorlunda om kunskapsfrågorna hade legat sist.  
 
För att få ökad validitet, det vill säga att kontrollera så man har täckt in det man avsett mäta 
(27), gjordes en pilotstudie innan enkäten skickades ut. Pilotstudien möjliggjorde för oss att 
utforma frågorna på ett tydligare och bättre sätt. Totalt sett blev det många respondenter i 
studien, men däremot fick vi få deltagare inom vissa grupper, vilket kallas för selektionsbias 
(13). Det var få äldre deltagare vilket kan bero på att enkäten publicerades på sociala medier 
där äldre personer inte är lika aktiva som de yngre. Därav har vi inte kunnat erhålla lika 
många svar som vi fick ifrån de yngre. Om tiden för undersökningen hade varit mindre 
begränsad, hade det varit möjligt att dela ut enkäter även i pappersform exempelvis utanför en 
livsmedelsbutik. Det hade kunnat medföra en större spridning i ålder. Sedan var det manliga 
deltagandet också lågt, vilket kan grunda sig i en studie att män generellt sätt är mindre 
intresserade av vad livsmedel innehåller (1). Det står även att det framkom att färre män än 
kvinnor läste på innehållsförteckningen på produkter. Att fler kvinnor besvarade enkäten kan 
också bero på att vi är två kvinnor som publicerat enkäten, och enkäten spreds via våra egna 
profiler där merparten av våra vänner är av samma kön. Då vi även studerar på 
dietistprogrammet kan detta ha resulterat i att vi även hade en stor grupp av deltagare som 
hade en kostutbildning, då klasskamrater kan ha valt att svara på enkäten. Däremot fick vi 
intressant information om betydelsen av kunskap kring kost genom att jämföra de 
kostutbildade och icke kostutbildade deltagarna. Å andra sidan kan urvalet ha påverkat både 
generaliserbarheten och reliabiliteten på studien, eftersom det nästan var en tredjedel av 
deltagarna som svarade att de hade en kostutbildning. Men vi ansåg att den frågan var 
intressant att ställa för att analysera och se skillnader/liknelser mellan de kostutbildade och 
icke kostutbildade. 
 
Eftersom det gjordes ett flertal tester fanns det risk för massignifikans, som innebär att det blir 
signifikanta skillnader trots att det beror på slumpen (13). Det gjordes även post hoc tester när 
kostintresse jämfördes med andra frågor, exempelvis frågan om man brukar läsa på 
livsmedel/produkter i butiken för att se om de innehåller E-nummer. Detta gjordes för att se 
mellan vilka grupper inom svaren det fanns en signifikant skillnad. För att minska risken för 
Typ I-fel, det vill säga att man förkastar nollhypotesen då nollhypotesen är sann, användes 
även Bonferroni-justering vid post hoc testerna (13). På den sista frågan där respondenterna 
hade möjlighet till att skriva övriga kommentarer, fick vi många synpunkter om att de 
önskade att det fanns ett mellansvar på vissa frågor som exempelvis på frågan om man ansåg 
att E-nummer var säkra, farliga eller vet ej. Det vill säga att det fanns ett “grått” svar och inte 
bara svart eller vitt. 
 

6 SLUTSATS 
De flesta svarade att E-nummer var säkra men att de ändå föredrog livsmedel utan 
livsmedelstillsatser, vilket skulle kunna vara på grund av att man är känslig eller allergisk mot 
vissa tillsatser. Många deltagare ansåg myndigheter och media som de främsta 
kunskapskällorna. Enligt tidigare studier har information om livsmedelstillsatser från 
massmedia visat sig ge upphov till oro. Genom rätt kunskap kan de flesta bli mer medvetna 
om E-nummer, och slippa de oroväckande tankarna som att livsmedelstillsatser orsakar 
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sjukdomar och allergier. Så länge man inte har någon överkänslighet mot E-nummer är de 
säkra, och då har man ingen anledning till att behöva undvika köpa produkter med tillsatser. 
 

7 FÖRFATTARENS BIDRAG TILL ARBETET 
Selin Sungur och Minna Henningsson Lindberg har tillsammans planerat undersökningen, 
utformat enkäten samt genomfört datainsamlingen. MHL har bearbetat data, men det 
inledande analysarbetet och författandet gjordes gemensamt. SS gjorde sammanfattning, 
resterande analys, diskussion, slutsats samt avslutade revidering av uppsatsens övriga text 
själv. 
 

8 TACK 
Ett stort tack till alla deltagare som har svarat på vår enkät samt hjälpt oss att sprida vidare 
den!  
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