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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund Svensk media uppmärksammade i början av 2000-talet brott mot 

livsmedelslagstiftningen inom både Sverige och andra länder i Europeiska unionen. 

Köttbedrägerier och fusk med ursprungsmärkning hade förekommit.  

 

Syfte Studiens syfte var att undersöka konsumenters läsande av och förtroende för 

obligatorisk livsmedelsinformation, att se om det fanns skillnader beroende på kön eller grad 

av utbildning, samt om det fanns samband mellan läsfrekvens och förtroende för 

informationen. 

 

Metod En enkät utformades i Google Documents och delades ut i Sverige hösten 2013 via 

forumet Facebook. Totalt samlades 159 enkäter in och analyserades i SPSS 21.0, med 

p=<0,05. 

  

Resultat Av den studerade livsmedelsinformationen läste deltagarna beteckning och bäst 

före-datum/sista förbrukningsdag mest frekvent. Förtroendet för obligatorisk 

livsmedelsinformation var överlag högt men signifikanta skillnader sågs varken beroende på 

kön eller utbildningsnivå. Kvinnor läste allergimärkning och ursprungsmärkning signifikant 

oftare än män. Högutbildade läste mängddeklaration signifikant oftare och 

förvaringsanvisning signifikant mer sällan än lågutbildade. Det fanns en signifikant positiv 

korrelation mellan hur ofta informanterna läste och hade förtroende för bäst före-datum/sista 

förbrukningsdag. 

 

Slutsats Den obligatoriska livsmedelsinformationen lästes med varierande frekvens men totalt 

sett oftare av kvinnorna än av männen. Skandalerna som uppmärksammats i media har inte 

orsakat lågt förtroende för informationen. För att bedöma om skandalerna har påverkat 

förtroendet i någon riktning bör studier som jämför situationen före med efter de skett göras. 

Huruvida läsfrekvens och förtroende för informationen har samband bör även det studeras 

ytterligare.  



 

 

ABSTRACT 
 

Background In the early 2000s the Swedish media reported violations of food law 

regulations in Sweden as well as in other countries in the European Union. Meat fraud had 

been observed and country of origin labeling manipulated.  

 

Objective The purpose of the study was to investigate consumers reading of and confidence 

in mandatory food information, to find out if there were differences according to gender or 

level of education. Furthermore the intention was to investigate if there were correlations 

between frequency of reading and having confidence in the information. 

 

Method A questionnaire was designed in Google Documents and handed out via the 

Facebook community in Sweden in the autumn of 2013. In total 159 questionnaires was 

collected and analyzed in SPSS 21.0 with p=<0,05.  

 

Results The participants read the name under which a product is sold and the date of 

minimum durability most frequently. Confidence in the mandatory food information was 

generally high but there were no significant differences according to gender or level of 

education. Women read allergy labeling and country of origin labeling significantly more 

often than men. Highly educated people read quantity declaration significantly more often and 

storage condition significantly less often than people at a lower level of education. There was 

a significant positive correlation between how often the participants read and had trust in the 

date of minimum durability. 

 

Conclusion The mandatory food information was read with varying frequency but overall 

more often by women than men. The scandals reported in the media have not caused low trust 

in the information. In order to assess whether the scandals have affected the trust in any 

direction studies should be made comparing the situation before with after they occurred. 
Whether frequency in reading is correlated with trust in the information should also be further 

studied. 
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1 BAKGRUND 
 
I december 2007 avslöjade media hur ICA-handlare märkte om köttfärs med nya datum för 

sista förbrukningsdag (1). Efter det uppdagades även andra brott mot livsmedelslagstiftningen 

som fusk med ursprungsmärkning och köttbedrägerier inom såväl Sverige som andra länder i 

den europeiska unionen (2,3). 

 

Den europeiska unionens lagstiftning kräver att viss skriftlig information finns på livsmedel 

för att konsumenter ska kunna göra aktiva val och inte bli vilseledda när de handlar (4,5). 

Livsmedelsinformationen innefattar åtta obligatoriska uppgifter; beteckning (det vill säga 

varans namn), ingrediensförteckning, vilka eventuella allergener som ingår, mängd av vissa 

ingredienser, nettovikt, bäst före-dag eller sista förbrukningsdag, förvaringsanvisning samt 

kontaktuppgifter till säljare, förpackare eller tillverkare. Vissa specifika livsmedel som till 

exempel nötkött, fisk, honung, frukt och olivolja kräver även en ursprungsmärkning som visar 

var de kommer från (6).  

 

För att kontrollera om livsmedelsföretagare följer den rådande livsmedelslagstiftningen sker 

offentlig kontroll. Det innebär kontroll utförd av en myndighet; kommunen, länsstyrelsen eller 

Livsmedelsverket (7,8). I Livsmedelsverkets granskningar av livsmedelsföretagare gällande 

viss märkning av livsmedel konstaterades det att de delar i den obligatoriska 

märkningsinformationen som inte hade kontrollerats lika frekvent var mer bristfälliga (9). De 

delar som kontrollerats i hög utsträckning var mindre bristfälliga. Slutsatsen blev att ökad 

kontroll gav verkan.  

 

Livsmedelsverket undersökte 2009 om konsumenter kände sig lurade eller vilseledda när de 

handlade mat (10). Av de tillfrågade uppgav 21 procent att de aldrig kände sig vilseledda eller 

lurade medan tio procent uppgav att de ofta kände det. Hur vanligt det är att läsa 

märkningsuppgifter har också studerats med olika resultat. En indisk studie visade att 

majoriteten av konsumenterna läste märkningsuppgifter (11). Motsatt visade en studie gjord i 

norra England att märkningsuppgifter lästes i låg utsträckning (12). Samtidigt visade båda 

studierna att bäst före-datumet var den märkningsuppgift som lästes mest frekvent. En turkisk 

studie fann att de märkningsuppgifter deltagarna huvudsakligen läste var bäst före-datum, 

tillverkningsdatum, hållbarhet, beteckning och ingredienser (13). Studien framhöll även att 

märkningsuppgifter lästes oftare när produkter var nya på marknaden.  

 

I en studie om ursprungsmärknings påverkan på köttmarknaden uppmärksammades det att 

konsumenter ofta bedömde kvalitet baserat på var livsmedel kom från (14). 

Ursprungsmärkning på nötkött har introducerats i Tyskland, Irland, Australien, Kanada, 

Frankrike och Holland. Införandet har resulterat i att Tysklands och Irlands marknadsandelar 

minskat medan de resterande ländernas marknadsandelar ökat. I en studie gjord i USA visade 

det sig att majoriteten av såväl män som kvinnor hade ett intresse för att införa 

ursprungsmärkning på färska produkter (15).  

 

Med bakgrund i vad konsumenter läser, bedömer och efterfrågar när de handlar mat samt 

rubriker i svensk media under början av 2000-talet fann vi det intressant med ytterligare 

studier. Händelserna i media bedöms ha kunnat påverka konsumenters förtroende. Som 

blivande livsmedelsinspektörer är det också intressant att utreda i vilken utsträckning de 

märkningsuppgifterna som kontrolleras lästes. Studier om hur ofta konsumenter läser viss 

livsmedelsinformation har redan gjorts i andra delar av världen, och vi bedömer det relevant 

att göra en studie även här i Sverige. 
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2 SYFTE 
 
Studiens syfte var att undersöka konsumenters läsande av och förtroende för obligatorisk 

livsmedelsinformation, att se om det fanns skillnader beroende på kön eller grad av 

utbildning, samt om det fanns samband mellan läsfrekvens och förtroende för informationen. 

 

3 METOD 
 

Valet att göra en kvantitativ studie grundade sig i att vi ville få fram mätbara resultat över 

konsumenters läsande av och förtroende för obligatorisk livsmedelsinformation. 

Förhoppningen var att få en fingervisning om hur det såg ut i populationen och en enkät 

kunde enkelt nå ut till ett stort antal. 
 

3.1 Urval, svarsfrekvens och bortfall 
Studiens målgrupp var individer 16 år och äldre. Därmed exkluderades alla individer som 

ännu inte fyllt 16 år. 

 

Informanterna valdes med bekvämlighetsurval och enkäten distribuerades via Facebook. 

Länken till den delades i fem olika Facebookgrupper (se nedan) samt genom 723 privata 

meddelanden. Antalet besökare på Facebookgruppernas respektive sidor samt antalet avlästa 

privata meddelanden var okänt. Det var inte heller möjligt att kontrollera huruvida enkäten 

delades vidare eller inte. I och med den använda distribueringsmetoden kunde varken studiens 

svarsfrekvens eller externa bortfall beräknas. Interna bortfall bestod av en enkät som bildat en 

dubblett av sig själv i Google Documents, den raderades. I övrigt var enkäten utformad på så 

sätt att frågor inte kunde besvaras felaktigt. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
En enkät skapades i Google Documents. Den innehöll 14 obligatoriska frågor, nio 

obligatoriska påståenden med slutna svarsalternativ, samt tre frivilliga frågor med öppna 

svarsalternativ (Bilaga 1). Frågor och påståenden behandlade hur frekvent konsumenter läste 

och hade förtroende för obligatorisk livsmedelsinformation. Med avsikt att förenkla för 

informanter användes termerna livsmedelsmärkning samt märkningsuppgifter i enkäten. 

 

När första utkastet av enkäten var färdigt genomfördes en pilotstudie innefattande sju 

informanter som uppfyllde studiens inklusionskriterie. Inkommande synpunkter bidrog till att 

förbättra enkäten. En ny fråga för övriga kommentarer skapades och i en redan befintlig fråga 

ersattes specifikationen “viktigast” med “mest intressant”. Det gjordes eftersom studien 

syftade till att undersöka läsfrekvens. En fråga som behandlade i vilken utsträckning 

konsumenter läste livsmedelsmärkning reviderades. Av en befintlig flervalsfråga skapades 

istället en femgradig likertskala. Alla påståenden och frågor med likertskala kompletterades 

efter pilotstudien med svarsalternativet vet ej. 

 

Den färdigställda enkäten distribuerades genom att länken delades till fem utvalda 

Facebookgrupper: PRO Pensionärernas Riksorganisation, Coop, ICA, Lidl, och Willys. 

Dessutom spreds studien via 404 respektive 254 privata meddelanden från våra respektive 

Facebook-konton. Ett dygn senare skapades 65 privata meddelande från ytterligare ett 

Facebook-konto tillhörandande en person född på 50-talet, i syfte att nå ut till äldre 

informanter. Datainsamlingen pågick i sex dygn och totalt registrerades 159 enkäter. 
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3.3 Databearbetning och analys 
Data registrerades automatiskt i ett kalkylark i Google Documents och importerades sedan till 

ett excelark där svaren ersattes med siffror. Därifrån överfördes det till IBM SPSS Statistics 

21.0. Lådagram användes för att presentera hur frekvent informanterna läste de olika 

livsmedelsmärkningarna och graden av förtroende för dessa.  

 

För att öka möjligheten att finna signifikanta samband och skillnader grupperades eller 

uteslöts de olika svarsalternativen i likertskalorna. Ofta och alltid respektive sällan och aldrig 

bedömdes ha en positiv respektive negativ riktning och slogs samman utifrån det. Vet ej och 

ibland ansågs varken vara positivt eller negativt riktade och uteslöts därför. Chi-två test och 

Fischer’s Exact Test användes för att jämföra eventuella skillnader mellan kön samt mellan 

grad av utbildning i hur frekvent konsumenter läste och hade förtroende för obligatorisk 

livsmedelsinformation. Spridningen mellan de olika deltagarnas utbildning var låg. Av den 

anledningen klassades informanter med högskole- eller universitetsutbildning som 

högutbildade. De med gymnasie- komvux- grundskole- folkskole- eller motsvarande 

utbildning klassades i sin tur som lågutbildade. Ålder uteslöts som parameter eftersom 

deltagarnas ålder hade ännu lägre spridning. Bivariate Correlation Spearman test användes för 

att finna eventuella samband mellan läsfrekvens och förtroende, genom att det undersökte om 

de som litade på den obligatoriska livsmedelsinformationen alltid och ofta eller sällan och 

aldrig läste den. Signifikansnivån sattes till p=<0,05 för samtliga test. 

 

En flervalsfråga som syftade till att visa vilken märkningsuppgift som ansågs vara mest 

intressant sammanställdes i ett stapeldiagram och presenterade informanternas svar i procent. 

De tre frivilliga och öppna frågorna analyserades och sammanställdes i brödtext. 

 

3.4 Etiska aspekter  
Deltagande var frivilligt och informanternas svar behandlades anonymt. Information om detta 

fanns i enkätens inledning (Bilaga 1). Inga frågor bedömdes som etiskt problematiska och 

informanterna kunde om de så önskade avbryta sin medverkan efter den påbörjats.  

 

4 RESULTAT  
 
Antalet informanter i studien var 159; 58 män (37 %) och 101 kvinnor (63 %). Av deltagarna 

i studien var 53 lågutbildade (33 %) och 106 högutbildade (67 %). Majoriteten, det vill säga 

103 informanter (65 %) var födda under 80-talet. Av resterande deltagare var 30 (19 %) födda 

under 90-talet och 26 (16 %) under 40-70-talet.  

 

Beteckning och bäst före-datum/sista förbrukningsdag lästes mest frekvent, ofta eller alltid av 

cirka 75 % (Figur 1). Medianvärdet för beteckning var alltid och för bäst före-datum/sista 

förbrukningsdag var det ofta. Allergimärkning och kontaktuppgifter hade båda medianvärdet 

sällan men kontaktuppgifter lästes minst frekvent, sällan eller aldrig av cirka 75 %. 

Spridningen i lådagrammen var total, det vill säga att det fanns alltid någon som hade svarat 

alltid respektive aldrig på hur ofta de läste märkningsuppgifterna. Det var (n=18) informanter 

som svarat ofta eller alltid på hur frekvent de läste minst sju av de nio märkningsuppgifterna 

och motsvarande (n=4) som svarat att de sällan eller aldrig läste minst sju av dem. 



 

8 

 

Figur 1. Konsumenters läsfrekvens av svensk obligatorisk livsmedelsinformation hösten 2013. 

1 = aldrig 2 = sällan 3 = ibland 4 = ofta 5 = alltid (n = 150). De nio som svarade vet ej på 

en eller fler av livsmedelsinformationerna exkluderades. 

 

I jämförelser som gjordes mellan kön samt mellan grad av utbildning inkluderades 97-139 

informanter eftersom båda svarsalternativen ibland och vet ej exkluderades.  

 

I syfte att finna eventuella skillnader mellan kön jämfördes deltagarna som svarat ofta eller 

alltid med deltagarna som svarat sällan eller aldrig på hur frekvent de läste de olika 

märkningsuppgifterna. Det visade sig då att allergimärkning och ursprungsmärkning lästes 

signifikant oftare av kvinnor än av män. Allergimärkning (82 % vs 18 % p=0,018) och 

ursprungsmärkning (68 % vs 32 % p=0,019). En tendens sågs till att andelen kvinnor som ofta 

eller alltid läste bäst före-dag/sista förbrukningsdag (p=0,051) var högre än bland män. 

Motsatt tenderade män att läsa nettokvantitet (p=0,053) mer frekvent än kvinnor. På övriga 

märkningsuppgifter kunde inga skillnader mellan könen utläsas. 

 

I syfte att finna eventuella skillnader mellan informanter med olika utbildningsnivå jämfördes 

deltagarna som svarat ofta eller alltid med deltagarna som svarat sällan eller aldrig på hur 

frekvent de läste de olika märkningsuppgifterna. Det visade sig då att det fanns en signifikant 

skillnad mellan olika grader av utbildning i hur frekvent mängddeklaration och 

förvaringsanvisning lästes. Högutbildade läste mängddeklaration (p=0,032) mer frekvent än 

lågutbildade. Av de högutbildade läste 73 % ofta eller alltid mängddeklaration. Omvänt läste 

de förvaringsanvisning mindre frekvent (p=0,048) än lågutbildade. Av de högutbildade läste 

76 % sällan eller aldrig förvaringsanvisning. Ingrediensförteckning (p=0,056) tenderade att 
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läsas oftare av högutbildade. Det fanns ingen skillnad i hur frekvent deltagarna läste varken 

ursprungsmärkning, kontaktuppgifter, nettokvantitet, beteckning, allergimärkning eller bäst 

före-dag/sista förbrukningsdag.  

 

Av den studerade livsmedelsinformationen ansåg drygt en tredjedel av deltagarna att 

ingrediensförteckningen var mest intressant (Figur 2). Knappt en tredjedel ansåg att bäst före-

datum/sista förbrukningsdag var mest intressant. Nettokvantitet och förvaringsanvisning (båda 

<1 %) var minst intressant. Av de 59 som svarat att ingrediensförteckning var mest intressant 

hade 16 svarat att de ibland eller sällan läste den. Samtidigt hade de 16 svarat ofta eller alltid 

på hur frekvent de läste någon annan av märkningsuppgifterna. 

 

Figur 2. Rangordning av vilken av svensk obligatorisk livsmedelsinformation konsumenter 

ansåg var mest intressant hösten 2013. (n=159). Informanterna hade endast möjlighet att 

ange ett svarsalternativ. 

 

Förtroende för allergimärkning, beteckning och förvaringsanvisning fanns ofta eller alltid av 

cirka 75 % (Figur 3). Medianvärdet var ofta på alla uppgifter utom ursprungsmärkning som 

hade medianvärdet ibland. Lägst förtroende fanns för mängddeklaration, bäst före-datum/sista 

förbrukningsdag och ursprungsmärkning. Spridningen var total på alla variabler förutom 

allergimärkning, ingrediensförteckning och mängddeklaration, på de tre hade ingen svarat 

aldrig. 
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Figur 3. Konsumenters förtroende för svensk obligatorisk livsmedelsinformation hösten 2013. 

1 = aldrig 2 = sällan 3 = ibland 4 = ofta 5 = alltid. (n = 132) De 27 som svarade vet ej på en 

eller fler av livsmedelsinformationerna exkluderades. 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors förtroende för obligatorisk 

livsmedelsinformation (p=0,11–0,94 för de olika märkningsuppgifterna). 

 

Det fanns heller ingen signifikant skillnad i deltagarnas förtroende beroende på om de var 

hög- eller lågutbildade (p=0,052–0,980). 

 

Det fanns ett signifikant samband mellan hur ofta informanterna läste och hade förtroende för 

bäst före-datum/sista förbrukningsdag (p=0,025, rho=0,222). Det vill säga de som ofta eller 

alltid läste bäst före-datum/sista förbrukningsdag hade också ofta eller alltid förtroende för 

det. Däremot fanns inget signifikant samband mellan läsfrekvens och förtroende för 

resterande undersökt livsmedelsinformation. 

 

Ungefär hälften (n=75, 47 %) ansåg att sorten livsmedel inte påverkade deras grad av intresse 

för märkningsuppgifter. Majoriteten (n=73, 46 %) av de övriga ansåg att kött- och 

mejeriprodukter var mer intressant att läsa märkningsuppgifter på. Knappt hälften (n=65, 41 

%) av de övriga ansåg att det var mindre intressant att läsa märkningsuppgifter på torrvaror, 

godis och snacks.  

 

Knappt en tiondel av informanterna skrev övriga synpunkter eller kommentarer om 

märkningsuppgifter på livsmedel. Däribland skrevs positiva kommentarer som; bra att Sverige 
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är noga på detta, i vissa länder är det inget krav på ingrediensförteckning och tycker generellt 

sett att det är bra. Förutom de positiva kommentarerna kritiserades märkningsuppgifterna för 

att ha liten textstorlek samt för att vara svåra att förstå innebörden av. Specifikt nämndes till 

exempel E-nummer och allergimärkning. En deltagare som inte åt kött skrev att intresset för 

märkningsuppgifter på kött hade varit större om hen hade ätit det. En annan synpunkt var att 

butiker skulle vara ärliga och inte märka om till exempel kött med nya datum. Det ansågs 

även att många företag fuskade med ursprung genom att de gav varor vilseledande namn. Det 

kunde till exempel medföra att en beteckning kopplades till ett annat ursprungsland än det 

verkliga. Det fanns också önskemål om att näringsinnehåll skulle vara obligatorisk 

livsmedelsinformation eftersom det ansågs intressant. En annan informant saknade märkning 

på genmodifierade livsmedel från USA.   

 

5 DISKUSSION 
 

5.1 Metoddiskussion 
Utbildningsnivån bland deltagarna var hög och 67 procent definierades som högutbildade. Det 

kan jämföras med Statistiska centralbyråns statistik på att 39 procent av den svenska 

befolkningen i åldrarna 25-64 år hade en eftergymnasial utbildning 2011 (16). Den verkliga 

skillnaden mellan vår studies fördelning och Statistiska centralbyråns är troligtvis mindre, 

eftersom de högutbildade i vår studie fortfarande kunde vara under pågående utbildning; 

ibland bara någon vecka in i studierna. Därtill kunde eftergymnasial utbildning enligt 

Statistiska centralbyråns definition innebära annan högre utbildning än bara universitets- eller 

högskoleutbildning. Deltagarna i vår studie bestod till 63 procent av kvinnor och 37 procent 

av män. Den verkliga fördelningen i landet var ungefär 50 procent av vardera kön (17). 

Ursprungligen hade vi tänkt jämföra om skillnader i läsfrekvens och förtroende för 

obligatorisk livsmedelsinformation fanns mellan olika åldrar. En tidigare studie gjord i 

Danmark visade på skillnader mellan olika åldrar gällande kunskaper och igenkännande av 

livsmedelsinformation (18). De i 40-årsåldern hade oavsett kön bäst kunskaper om 

livsmedelsmärkning och de i 30-årsåldern var bäst på att känna igen livsmedelsmärkning. 

Åldersparametern uteslöts emellertid från vår studie på grund av att åldersspridningen var låg. 

Det var en följd av att våra Facebook-vänner i huvudsak var 80-talister. Vi hade kunnat arbeta 

för större åldersspridning genom att dela enkäten i fler Facebook-grupper där åldrar varierade 

mer. I efterhand bedömdes även att enkätfrågan om ålder kunde ha varit bättre formulerad. 

Den hade kunnat fråga efter exakt födelseår istället för vilket årtionde deltagarna var född på. 

 

Enkäten delades till våra vänner via Facebook där antalet koststudenter var sannolikt fler än i 

den svenska populationen. Koststudenter kan antas ha ett högt intresse för 

livsmedelsinformation. Det här kan ha bidragit till att deltagarna i studien läste informationen 

mer frekvent än folket i den svenska populationen. 

 
För att få ett representativt urval i studien hade ett obundet slumpmässigt urval krävts. Det vill 

säga alla individer i populationen skulle ha haft samma sannolika chans att bli valda (19). 

Istället gjordes ett sorts bekvämlighetsurval via Facebook, vilket bidrog till att vi inte kunde 

generalisera våra resultat. Trots det gav studien en fingervisning om vad konsumenter läste 

och hade förtroende för. Det hölls också hela tiden i åtanke att urvalet inte var representativt 

under det att data analyserades och slutsatser drogs. Anledningen till att datainsamlingen 

gjordes via Facebook var för att metoden bedömdes tidseffektiv. Många informanter kunde 

enkelt och snabbt nås. Att enkäten besvarades via internet och Google Documents gjorde att 

även datainsamlingen och datainmatningen effektiviserades.  
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Om enkäten hade delats ut i olika butiker hade vi aktivt kunnat arbeta för att nå deltagare med 

stor spridning i såväl ålder som kön och grad av utbildning. Däremot hade det varit mindre 

tidseffektivt och kommit att innebära kopierings- och resekostnader för författarna. Samtidigt 

hade en fördel varit informanternas möjlighet att fråga författarna om något i enkäten var 

oklart. Trots att det fanns möjlighet för informanterna att kontakta författarna via mejl i den 

valda metoden dök inga mejlfrågor upp. Det är troligt att fler frågor hade dykt upp om 

enkäten delats ut i butik. 

 

Efter enkäten distribuerats upptäcktes två felformuleringar i utformningen. Påståendet: “att 

namn och adressuppgifter för tillverkare, förpackare eller säljare anges” var felformulerad. 

Tanken med påståendet var att ta reda på om informanter litade på att uppgiften var korrekt, 

inte på huruvida uppgiften angavs. Även hjälptexten till den fjärde frågan från slutet 

utformades fel: “Om ja, hoppa över resterande frågor”. Där skulle texten “Om ja, hoppa till 

sista frågan” istället ha skrivits. Det kan ha orsakat att de informanter som svarat ja hoppat 

över sista frågan, trots att tanken var att även de skulle ha svarat på den. Den sista frågan var 

inte obligatorisk och alltså hade informanterna oberoende av om de svarat ja eller nej 

valmöjligheten att inte svara på den. Sju av de 16 som svarat ja hade trots felformuleringen 

svarat på sista frågan. Det gjorde det svårt att tolka huruvida uteblivna svar berodde på 

felformuleringen eller valmöjligheten. Båda de felformuleringarna berodde på slarv och hade 

kunnat undvikas genom att enkäten granskats mer noggrant innan den skickades ut. I 

slutändan bedöms hela ja- eller nej frågan överflödig. Det hade räckt med de öppna frågorna 

där informanterna frivilligt kunde skriva vilka livsmedel de eventuellt ansåg att 

livsmedelsinformation var mer eller mindre intressant på. 

 

Valet att använda obligatoriska frågor och frågor som var begränsade till endast ett 

svarsalternativ säkerställde att frågor inte hoppades över eller kryssades i med för många svar, 

på så sätt eliminerades risken för internt bortfall. Samtidigt innebar det att informanters 

eventuella feltolkningar inte kunde observeras. Varken deras bedömningar eller förståelse för 

enkätens frågor var möjlig att garantera. Undersökningen gick ut på att ta reda på 

informanternas läsfrekvens och förtroende. Det innebar att svaren baserades på de 

bedömningar de gjorde av dels innebörden av uttrycken sällan, ibland ofta och vet ej. Dels 

även på om de förstod kontentan av frågorna och påståendena. Det kan ifrågasättas hur ofta 

till exempel sällan, ibland och ofta innebar för respektive informant. Det var även okänt vad 

svaret vet ej betydde för informanterna. Det kunde betyda att de inte förmådde att uppskatta 

hur ofta de läste eller hade förtroende för märkningsuppgifterna. Men det kunde också betyda 

att de inte förstod frågan. 

 

Vidare innehöll enkäten frågor och påståenden med tillhörande likertskalor. Svarsalternativet 

vet ej tillhandahölls informanterna eftersom det antogs att de inte alltid visste sitt intresse eller 

förtroende. Trots att ibland fortfarande ansågs ha varit ett nödvändigt svarsalternativ för 

informanterna valde vi att endast utföra signifikanstesterna med de svarsalternativ som 

bedömdes ha positiv eller negativ riktning. Det vill säga, med aldrig, sällan, ofta och alltid. 

Det bidrog till att öka sannolikheten att finna signifikanta skillnader. Samtidigt var de neutrala 

alternativen fortfarande nödvändiga för att inte riskera att missvisande riktningar. Om bara 

alternativen aldrig, sällan, ofta och alltid getts hade de svarande kanske i vissa fall tvingats att 

kryssa i en riktning de inte ansåg sig tillhöra för att kunna fortsätta fylla i enkäten. 

 

Samtidigt som informanterna gavs möjligheten att svara vet ej i likertskalorna kunde de inte 

göra det i frågan om vilken märkningsuppgift som var mest intressant. Det gjorde att resultatet 

av den frågan kan ha blivit missvisande. Informanter kan ha tvingats ta ställning till att de var 
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intresserade av något de faktiskt inte var intresserade av, alternativt till en fråga de inte 

förstod. 

 

Det var överraskande att se till svaren på frågan angående vilken livsmedelsinformation som 

ansågs mest intressant att läsa. Samtidigt som deltagarna ansåg att ingrediensförteckning var 

avsevärt mer intressant än nettokvantitet och förvaringsanvisning var läsfrekvensen på de tre 

likvärdig. Av de 59 som hade svarat att ingrediensförteckning var mest intressant hade 16 

svarat att de ibland eller sällan läste den. Samtidigt hade de 16 svarat att de ofta eller alltid 

läste någon annan av märkningsuppgifterna. De här resultaten fick oss att ifrågasätta 

innebörden av orden “vad finner du mest intressant av”. Vi gjorde bedömningen att frågan 

hade varit tolkningsbar för informanterna, att en del svarat på vad de brukade läsa och andra 

på vad de fann mest informativt.  

 

I efterhand kom vi på att det hade varit intressant att inkludera ytterligare en öppen fråga om 

varför förtroende för märkningsuppgifter eventuellt saknades. Alternativt att fråga om 

förtroendet för märkningsuppgifter hade förändrats över tid. Med tanke på att det skulle vara 

intressant att veta om det som uppmärksammats i media har påverkat konsumenters 

förtroende (1-3). 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Studien visade att konsumenter läste de olika obligatoriska livsmedelsinformationerna med 

varierad frekvens. Beteckning och bäst före-datum/sista förbrukningsdag lästes mest frekvent. 

Liknande resultat har hittats i en turkisk studie, men där visade det sig att även 

ingrediensförteckning var en av de vanligaste livsmedelsinformationerna att läsa (13). En 

indisk studie har visat liknade resultat angående beteckning och bäst före-datum/sista 

förbrukningsdag, dock visade den inte att ingrediensförteckning lästes lika frekvent (11). Att 

beteckning och bäst före-datum/sista förbrukningsdag lästes mer frekvent än övriga 

märkningsuppgifter skulle kunna kopplas till det media uppmärksammat. Nämligen att till 

exempel köttfärs och hästkött märkts om med nya datum för sista förbrukningsdag respektive 

beteckningen svensk oxfilé (1,3). Samtidigt ansåg vi att det oavsett vad som stått i media var 

logiskt att beteckning och hållbarhetstid vanligen lästes ofta eller alltid. Eftersom 

konsumenter i butik till exempel borde vilja läsa att en förpackning innehöll makaroner och 

inte ris, om det var makaroner de var ute efter. De borde även vilja veta att till exempel 

yoghurten de köpte och planerade äta till frukost nästa morgon inte är gammal. 

 

När männen och kvinnorna i vår studie jämfördes kunde det utläsas att kvinnorna läste både 

ursprungsmärkning och allergimärkning signifikant oftare än männen. Kvinnorna tenderade 

även att läsa bäst-före-datum/sista förbrukningsdag mer frekvent än männen. Emellertid 

tenderade männen att läsa nettokvantitet mer frekvent än kvinnorna. När däremot intresse för 

att finna information om ursprung på färska livsmedel studerades i USA sågs inga skillnader 

mellan könen (15). Att kvinnorna i vår studie läste allergimärkning mer frekvent än männen 

skulle kunna vara relaterat till det Statens folkhälsoinstitut rapporterade om att 

födoämnesallergier var vanligare bland svenska kvinnor än män (20). Även andra studier har 

visat att förekomsten av födoämnesallergier var högre bland kvinnor än män (21). En brittisk 

studie från 1990 visade att kvinnor i dubbelt så stor utsträckning som män stod för att handla 

huvuddelen matvaror till hushåll (22). Samtidigt förklarade en australiensk studie från 2011 

att de traditionella könsrollerna idag utmanades av att män allt oftare engagerade sig i 

matvaruinhandling (23). När män handlade prioriterade de bekvämlighet och effektivitet 

medan kvinnor fokuserade på pris, kvalité och renlighet. Det indikerade på att kvinnor läste 

livsmedelsinformation oftare än män. 
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Det fanns signifikanta skillnader mellan hur ofta mängddeklaration och förvaringsanvisning 

lästes beroende på grad av utbildning. Det är dock oklart vad skillnaderna i vår studie berodde 

på. Vi kan varken värdera huruvida utbildningsnivå påverkar användandet av 

mängddeklaration eller förvaringsanvisning. Det är även svårt att spekulera kring hur någon 

av de två informationerna till exempel kräver högre utbildning eller är mer eller mindre 

komplicerad att förstå. 

 

Informanterna hade förhållandevis lägst förtroende för bäst före-datum/sista förbrukningsdag 

och ursprungsmärkning. Vi tror att det kan kopplas till de skandaler som har 

uppmärksammats i media (1,2). Beteckning däremot hade förhållandevis högt förtroende och 

media har även uppmärksammat fusk med innehåll som inte motsvarat beteckningen (3). 

Kanske hade konsumenters förtroende för beteckning varit lägre om enkäten delats ut kort 

efter uppmärksammandet om att hästkött hade märkts om till svensk oxfilé. Det visade sig till 

exempel när Livsmedelsverket uppmärksammade potentiella risker med akrylamid 2002 att 

konsumtionen av chips minskade avsevärt under de tre efterföljande dagarna, men därefter 

återgick konsumtionen till den normala (24). Sett till den svenska köttkonsumtionen hade inte 

försäljningen påverkats av till exempel fusket med nya datum för sista förbrukningsdag för 

köttfärs (1,25).  

 

Det signifikanta positiva sambandet mellan läsfrekvens och förtroende för bäst före-

datum/sista förbrukningsdag skulle kunna betyda att variablerna berodde på varandra. Det vill 

säga att livsmedelsinformationen lästes för att det fanns förtroende för den, eller omvänt ett 

förtroende skapades eftersom informationen lästes. Dock kunde inte orsakssambandet 

fastställas eftersom signifikanta skillnader kan orsakas av andra variabler än de som finns med 

i en studie (19). I vår studie till exempel av att livsmedel inte önskas ätas om de passerat bäst 

före-datumet/sista förbrukningsdagen.  

 

Av de öppna frågorna utlästes att konsumenter tyckte det var mer intressant att läsa 

märkningsuppgifter på kött- och mejeriprodukter och mindre intressant på torrvaror, godis 

och snacks. Hållbarhetstiden på torrvaror är enligt Livsmedelsverket lång och även om den 

passerat blir inte livsmedlet farligt för konsumenten (26). Kött- och mejeriprodukter är mer 

känsliga för fel förvaring, ju kallare till exempel mjölk förvaras desto längre håller den. 

Därtill hade köttprodukter under de senaste åren uppmärksammats både för att de märkts med 

fel ursprung och beteckning (2,3).  

 

6 SLUTSATS 
 

Den obligatoriska livsmedelsinformationen lästes med varierande frekvens men totalt sett 

oftare av kvinnorna än av männen. Skandalerna som uppmärksammats i media har inte 

orsakat lågt förtroende för informationen. För att bedöma om skandalerna har påverkat 

förtroendet i någon riktning bör studier som jämför situationen före med efter de skett göras. 

Huruvida läsfrekvens och förtroende för informationen har samband bör även det studeras 

ytterligare. 
 

7 YRKESRELEVANS 
 
Som blivande livsmedelsinspektörer kan vi komma att kontrollera märkningsuppgifter på 

livsmedel. Därför tyckte vi det var intressant att också undersöka i vilken utsträckning 
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konsumenter läste och hade förtroende för dem. Kännedom om att konsumenter läser och har 

förtroende för obligatorisk livsmedelsinformation motiverar till att kontrollera den. 

 

8 FÖRFATTARNAS BIDRAG 
 
UF och EA har tillsammans utformat studiens enkät, samlat in och analyserat data samt sökt 

referenser och författat uppsatsen. 

 

9 TACK 
 
Vi vill tacka studiens alla deltagare och de av våra vänner som bidragit med goda råd under 

studiens gång.
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http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Ta-hand-om-maten--minska-svinnet/Forvara-maten-ratt/
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Bilaga 1. Följebrev 

 

Livsmedelsmärkning 
Umeå universitet 

 

Institutionen för kostvetenskap 

 

Livsmedelsmärkning finns för att du som konsument ska kunna göra aktiva val och inte bli 

vilseledd eller lurad när du handlar. 

 

Vi är två studenter från Umeå universitet som studerar kostvetenskap. Vi skriver för tillfället 

vårt examensarbete som innefattar en studie om konsumenters intresse och förtroende för 

livsmedelsmärkning. Genom att fylla i vår enkät kan du bidra i vår undersökning. Enkäten 

riktar sig till dig som handlar i livsmedelsbutik. 

 

Enkäten tar cirka fem minuter att fylla i, ditt deltagande är frivilligt och dina svar kommer 

behandlas anonymt. Vid frågor eller synpunkter mejla oss på emil.arvidsson86@gmail.com. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Mvh Ulrika Forsgren & Emil Arvidsson

mailto:emil.arvidsson86@gmail.com
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Bilaga 2. Enkät 

 

Vilket årtionde är du född? *  

Kön? * 

 Man  

 Kvinna  

 
Vilken av följande är din högsta genomförda eller pågående utbildning? * 

 Grundskola, folkskola eller motsvarande  

 Gymnasium/komvux  

 Högskola/universitet  
 

På livsmedel finns märkningsuppgifter som alltid ska stå på etiketten, och märkningsuppgifter 
som endast i vissa fall ska stå på etiketten. *Hur ofta läser du... 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Vet ej 

..beteckningen - namnet 
på varan?       

..ingrediensförteckningen 
- alla ingredienser som 
använts för att tillverka 

livsmedlet? 
      

..allergimärkningen - när 
livsmedlet innehåller 

kända 
allergiframkallande 

ämnen som till exempel 
mjölk eller spannmål 

som innehåller gluten? 

      

..mängden av vissa 
ingredienser eller 
kategorierna av 

ingredienser - mängden 
som är avgörande för 

köpet, till exempel 
mängden jordgubbar i 

jordgubbssylt? 

      

..nettokvantiteten - 
varans vikt dvs utan 

förpackning och 
eventuell vätska/lag i till 

exempel en sillburk? 

      

..bäst före-dagen eller 
sista förbrukningsdagen 
- livsmedlets hållbarhet? 

      



Bilaga 2 3/3 

 

 

..förvaringsanvisningen - 
när livsmedlet behöver 
förvaras på ett speciellt 
sätt för att inte förstöras, 

till exempel i 
kylskåpstemperatur?  

      

..namnet och adressen 
på livsmedels- 

tillverkaren, förpackaren 
eller säljaren?  

      

..ursprunget - vilket land 
eller region som 

livsmedlet kommer ifrån? 
      

 
Vilken av följande märkningsuppgifter på livsmedel anser du är mest intressant? *Du kan bara 
välja ett alternativ. 

 Beteckningen  

 Ingrediensförteckningen  

 Allergimärkningen  

 Mängden av vissa ingredienser eller kategorierna av ingredienser  

 Nettokvantiteten  

 Bäst före-dagen eller sista förbrukningsdag  

 Förvaringsanvisningen  

 Namnet och adressen på livsmedel- tillverkaren, förpackaren eller försäljaren  

 Ursprunget  
 

Påståendena nedan berör hur väl du litar på livsmedlens märkningsuppgifter. Välj i vilken grad 
du instämmer med påståendena *Jag litar på... 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Vet ej 

..att angiven 
beteckning/namn 
på vara stämmer 

överens med 
innehåll i 

förpackning. 

      

..att alla 
ingredienser som 
har använts för att 
tillverka livsmedel 

anges. 

      

       

..att kända 
allergiframkallande 
ämnen i livsmedel 

anges. 
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..att rätt mängd av 
ingrediens/kategori 
ingredienser anges. 

      

..att livsmedel 
innehåller den 
nettovikt som 

anges. 
      

..att livsmedels 
hållbarhet stämmer 

överens med 
angiven bäst före-

dag eller sista 
förbrukningsdag. 

      

..angiven 
förvaringsanvisning.       

..att namn och 
adressuppgifter för 

tillverkare, 
förpackare eller 
säljare anges. 

      

..angivet ursprungs- 
land eller region.        

 
Anser du att märkningsuppgifter är lika intressant att läsa på alla olika livsmedel? *Om ja, 
hoppa över resterande frågor 

 Ja  

 Nej  
 
På vilket/vilka livsmedel anser du att märkningsuppgifter är mer intressant att läsa? Du får max 
ange tre olika livsmedel 

 
 
På vilket/vilka livsmedel anser du att märkningsuppgifter är mindre intressant att läsa? Du får 
max ange tre olika livsmedel 

 
 
Har du övriga synpunkter eller kommentarer om märkningsuppgifter på livsmedel?  



 

 

 

 


