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Abstract 
Under de senaste tre åren i Sverige, har debatten varit intensiv angående livsmedelstillsatser i vår 
mat. Böcker, tidningsartiklar och debattprogram är några av medieaktörerna som ifrågasatt varför 
livsmedelsproducenter använder tillsatser. Konsumenter som förut inte varit intresserade av 
tillsatser har tagit till sig debatten och börjat leta efter mat utan tillsatser. Denna studie behandlar 
konsumenters förhållningssätt till tillsatser. Syftet har varit att få en djupare insikt i konsumenternas 
tankar och attityder till tillsatser i den rådande tillsatsdebatten samt hur de resonerar kring 
information om och förtroende för tillsatser. Som delsyfte har vi velat få en förståelse för hur 
livsmedelsföretag uppfattar konsumenternas tankar och attityder till tillsatser. 
 Studiens design är en beskrivande tvärsnittsstudie där tre parallella undersökningar har 
genomförts. Metoderna som använts är en kvalitativ intervjustudie där 8 konsumenter deltog och två 
semikvantitativa enkätundersökningar där 133 konsumenter och 17 livsmedelsföretag deltog. 
Undersökningarna är baserade på tre teman: attityd, information och förtroende. Utifrån dessa 
teman har den data som framkommit analyserats kvalitativt och statistiskt beroende på 
undersökningsmetod.  

Vårt resultat säger att konsumenter blandar ihop de matrelaterade begreppen i 
samhällsdebatten. Eftersom dagens mattrender bland annat kommunicerar ärlighet och naturlighet 
blir ekologisk mat och närproducerad mat motsatser till livsmedelstillsatser. Tidningar, TV och 
Internet är de medieaktörer som har störst inflytande på konsumenter gällande tillsatsinformation. 
Konsumenter har en ambivalent inställning till media eftersom de både ger adekvat och icke 
sanningsenlig information om tillsatser. Utifrån debatten har livsmedelsföretag modifierat sina 
recept vilket gör att många produkter nu innehåller mindre mängder av tillsatser. Dessa förändringar 
verkar konsumenter inte vara medvetna om ännu. Majoriteten av konsumenter menar att tillsatser 
är onödiga och används i för stora mängder.  

 
 
Nyckelord: Livsmedelstillsatser; Tillsatser; E-nummer; Konsumenter; Livsmedelsföretag; 
Mediedebatt; Attityder; Information; Förtroende.  
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Förord 
Hösten 2007 började vi Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Några månader in i 
utbildningen upptäckte vi flera gemensamma intressen; kemi och mikrobiologi i kombination med 
mat. Samma höst startade tillsatsdebatten. Dessa intressen i kombination med debatten har sedan 
följt oss under utbildningens gång. Våra intressen för mat, kemi, mikrobiologi och tillsatser förde oss 
till verksamhetsförlagda utbildningar inom arom- och sensorikföretag. Vi har även deltagit på 
föreläsningar med flera debattörer inom tillsatsområdet till exempel med Marie-Louise Danielsson-
Tham och Mats-Eric Nilsson.  

Redan från början i uppsatsarbetet bestämde vi oss för att göra tre separata studier men med 
ett gemensamt mål; konsumenternas tankar och attityder i tillsatsdebatten. Kristina Nilsson har 
ansvarat för intervjuundersökningen samt skrivit grundmaterialet till inledning, bakgrund, 
intervjuresultatet, diskussion och slutsats. Annika Nyfors har ansvarat för enkätundersökningen till 
konsumenter och skrivit grundmaterialet till förord, litteraturgenomgång, material och metod och 
resultatet från konsumentenkäten. Kristina Öst har ansvarat för enkätundersökningen riktad mot 
livsmedelsföretag, sökningar och referensmaterial till uppsatsens samtliga delar och skrivit grunden 
för resultatet rörande livsmedelsföretag samt sammanställt referenslistan. Grundmaterialet har 
gemensamt analyserats och bearbetats till uppsatsen. 

Examensarbetet har varit ett äventyr från början till slut. Vi stötte på hinder som vi var tvungna 
att klättra över. Vi gick vilse i begrepp som attityder och media men hittade så småningom tillbaka. 
Till slut har vi nått vår slutdestination - en C-uppsats om konsumenters attityder till tillsatser, vilken vi 
hoppas ska få leva vidare bland företag och konsumenter som är intresserade av tillsatsbegreppet. 

Vi vill först och främst tacka Anna Burstedt, universitetsadjunkt i Mat och Måltid, för att hon 
trodde på vår idé, att vara tre studenter om en C-uppsats. Vi vill också tacka vår handledare Maria 
Nyberg, filosofie Doktor i Sociologi, som entusiastiskt guidat oss med fast hand genom 
uppsatsarbetet och fått oss på rätt väg. Tack till alla respondenter som deltagit i vår studie. Sist men 
inte minst vill vi tacka våra familjer som slitit hund under dessa månader som vi suttit framför 
datorerna. 
 
 
 
Kristina Nilsson, Annika Nyfors och Kristina Öst 
Kristianstad, Maj, 2010 
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Inledning 
Tidningen Restauratören (2010) dimper ner i brevlådan varje fredag. En vecka fanns en 
helsidesannons från Bong Touch of Taste. Mot en svart bakgrund sågs röda droppar av fonden som 
hälldes ner i en vit gjutjärnsgryta vilken var full av härligt mörka tillagade köttbitar. En liten text som 
sa ”Gör som du brukar men tillsätt kalvfond […] djupare och mustigare smak”, fanns i det övre 
vänstra hörnet. Sen blir vi observanta på en fin guldstjärna, halvt fastsatt på flaskan med en ljus och 
svag text. Tidningen lyfts närmre för att vi tydligare ska kunna läsa de vita bokstäverna. ”Utan 
tillsatta smakförstärkare, fri från transfetter”. Konsumenten i oss tänker: ”Yes! Vad bra! Denna 
produkt måste vara extra fräsch! Ingenting är tillsatt!”. 
 Annonser liknande denna har synts på livsmedelsförpackningar, på butiksreklam och i annan 
media de senaste åren. Företag anser det vara nödvändigt att göra om layouter, lägga till extra text 
på befintligt material och utöka annonseringen, bara för att tala om vad som inte finns i deras 
produkter. Vi kan även se på många produkter att E-nummer skrivs ut med sitt kemiska namn. 
Någonting har hänt. Vi blev nyfikna och ville undersöka vad som kan ha orsakat detta. 

Denna nyfikenhet har gjort att vårt examensarbete handlar om konsumenter och tillsatser. Vi 
som gastronomistudenter har fått en mängd fakta om tillsatser genom vår utbildning och precis som 
konsumenterna har vi tagit del av den mediala debatten. Förmodligen har vi fått en mer nyanserad 
uppfattning om tillsatser än de flesta andra konsumenter. Ändå tycker vi det är svårt att se klart och 
entydigt på tillsatser och på allt som sägs i ämnet. Våra funderingar har därför gått till hur den 
vanlige konsumenten har kunnat navigera i tillsatsdjungeln. Vad får de för information? Vem lyssnar 
de på? Och framför allt vad är deras grundinställning till tillsatser, det vill säga, vilken attityd har de? 
Dessa frågor i kombination med den rådande debatten har därför blivit målet med uppsatsen. Ett 
annat perspektiv vi också ville undersöka var livsmedelsföretagens syn på konsumentens attityd till 
tillsatser.  

Vi har tagit del av flera undersökningar om tillsatser som har utförts av olika 
undersökningsföretag. Flertalet av dessa har genomförts som semikvantitativa tvärsnittsstudier via 
konsumentenkäter på nätet. Vår studie har därför inriktat sig på en kombination av kvalitativa 
intervjuer och kvantitativa enkäter. Vi tror att kombinationen ger möjlighet till en både djupare och 
bredare förståelse i ämnet. 

Uppsatsen inleds med en bakgrund som beskriver varför tillsatsdebatten uppkommit och 
fortskridit. Därefter beskrivs vårt problemområde som avslutas med syfte. I den följande 
litteraturgenomgången förklarar vi begrepp och belyser tidigare relevanta studier inom området. I 
kapitlet, Material och metod beskriver vi tillvägagångssättet. Resultatet av våra studier kommer 
därefter och följs av diskussionen. Till sist hittas våra slutsatser av arbetet och referenslistan. 
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Bakgrund 
Tillsatser är ingen ny diskussionsfråga i samhällsdebatten. Från 1960-talet och framåt har det till och 
från förekommit debatter om tillsatsernas vara eller inte vara. Vi upplever att debatten om 
livsmedelstillsatser återkom under hösten 2007, vilket understryks av de många artiklar och 
debattinlägg som började dyka upp i media vid den tiden. Efter att sökt i Mediearkivet (2010) på 
Högskolan Kristianstads bibliotek, har vi kunnat se en markant ökning i antalet artiklar om 
livsmedelstillsatser som skrivits i svensk press. Vi ville se om en långvarig förändring har skett och har 
därför sökt tillsatsrelaterade artiklar utifrån en tioårsperiod, från januari 2000 och fram till mars 
2010. Med sökorden: E-nummer, livsmedelstillsatser och tillsatsfritt, har vi sökt i svenskt tryckt press i 
Mediearkivet (2010), det vill säga i alla tidningar av olika slag; storstadspress, landsortspress, 
fackpress, magasin med flera, som givits ut. 
 
 

Antalet tillsatsrelaterade artiklar i svensk press, januari 2000 – mars 2010. 

 
Figur 1  

Detta är en sammanställning över antalet artiklar i svensk press från januari 2000 - mars 2010  
vilka har varit knutna till orden E-nummer, livsmedelstillsatser och tillsatsfritt. Källa: Mediearkivet 2010. 

 
 
I figur 1 har vi sammanställt artiklar i svensk press från januari 2000 till mars 2010 som varit knutna 
till orden E-nummer, livsmedelstillsatser och tillsatsfritt. Med detta vill vi visa att debatten om 
tillsatser inte är ett litet lokalt samtal bland matnördar, utan en allmän debatt mellan många olika 
konsumentgrupper i samhället. Figuren pekar på en tydligt stegrande frekvens av tillsatsrelaterade 
artiklar från 2007 och framåt. Ordet tillsatsfritt verkar inte ens ha funnits med i journalisternas 
vokabulär före 2007. Av figur 1 kan man få uppfattningen att tidningsartiklar om ämnet tillsatser har 
nått sin kulmen år 2009 och nu drastiskt sjunker i antal, vilket är missvisande eftersom vi i skrivande 
stund endast är inne i mars månad år 2010.
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Debattens start 

Under hösten 2007 kom journalisten Mats-Eric Nilsson ut med boken Den hemlige kocken. Troligen 
är denna utgivning den enskilt största händelsen som bidragit till det uppsving tillsatsdebatten fick, 
vilket tydligt syns i figur 1. Boken nådde snabbt ut till en bred publik och lästes av både matexperter 
och vanliga konsumenter.  

Kortfattat handlar boken Den hemlige kocken (Nilsson, 2007) om att författaren är 
misstänksam mot livsmedelsproducenter. Han är misstänksam och ifrågasätter varför de använder så 
många olika sorters tillsatser, varför påståenden på livsmedelsförpackningar skrivs på ett 
förskönande sätt och varför det används till synes så få råvaror i hel- och halvfabrikat. Han menar att 
livsmedelsproducenter blandar ut råvaror med tillsatser för att få en billigare produkt till 
konsumenten. Han går också till angrepp mot att tillsatta aromer och enzymer inte behöver 
deklareras i innehållsförteckningen på livsmedel. Inledningen till boken har en kortfattad historisk 
tillbakablick över matens industrialisering och i slutet finns bland annat en förteckning över de 314 
tillsatserna som är godkända av EU (Nilsson, 2007).  

Den hemlige kocken mottogs till största delen med förfärande entusiasm. En av Mats-Eric 
Nilssons kollegor på Svenska Dagbladet, Torgny Nordin, recenserade den nyutkomna boken den 25 
oktober 2007 och säger, citat: 

 

”Nilsson driver räfst och rättarting med alla tillsatser och artificiella ämnen 
som producenterna sprutar in i maten för att den ska bli billigare, 
lätthanterligare, färggladare och mer långlivad.” (Nordin, 2007) 

 
Nordin menar att faktan i boken får oss att tänka efter vad som egentligen händer med maten innan 
vi konsumenter ska äta den. 

Övervägande del av recensenterna har varit mycket positiva till boken, dock finns det några 
som ifrågasätter hur nyskapande tankarna egentligen är. Malin Sandström som är doktorand på 
Kungliga Tekniska Högskolan och medarbetare på matentusiasternas hemsida Taffel (Sandström, 
2007), anser att Mats-Eric Nilsson skriver om företeelser som varit kända sedan länge. Dessutom 
bedömer hon att Nilsson är något för konspiratorisk för att kännas helt trovärdig. De delar av boken 
som består av kulturanalys och idéhistoria anser hon däremot vara mycket intressant läsning. 

Många konsumenter i Sverige blev följaktligen upplysta om tillsatser genom Mats-Eric Nilssons 
bok och mediekanalerna var inte sena att hänga på med artiklar och program. Många recensenter 
refererade relativt okritiskt till boken medan några få stack ut hakan och ifrågasatte hans 
påståenden.  
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Debattörer talar 

För att förstå debatten om tillsatser kommer vi som en bakgrund att ge några exempel på var 
informationen till konsumenterna kommer ifrån och något om vad den har innehållit. Fokus lägger vi 
på konsumentvänliga informationskanaler eftersom vår uppsats beskriver just konsumenters tankar 
och attityder. Därför följer några nedslag bland debatterna i tidningar, populärvetenskapliga böcker, 
TV-utbud, sociala medier och sist i den senaste konsumentinformationen från några 
livsmedelsföretag. 

Vi börjar med Marie-Louise Danielsson-Tham som i DN-debatt den 14 december 2008, skriver 
under rubriken Utan tillsatser i maten riskerar vi att dö, om riskerna med att inte använda 
livsmedelstillsatser. Citat:  

 

”Att raljera med alla E-nummer som finns på innehållsdeklarationen är lätt. 
Det kräver endast god verbal förmåga. Att värdera informationen och dra 
korrekta slutsatser kräver många års specialutbildning”. (Danielsson-Tham, 
2008) 

 
Det är tydligt att hon syftar på Mats-Erik Nilsson och hans förmåga som journalist att uttrycka sig i tal 
och text. Deras uppfattningar om tillsatser är inte samstämmiga i alla avseenden, men båda har fått 
säga sin mening i någon av de stora dagstidningarna. 

Politikern Marit Paulsen, som också är författare och matentusiast, gav ut boken Lurad av 
laxen – sant & falskt om maten (2009) som ett inlägg i matdebatten. Där skriver hon bland annat att 
alla tillsatser definitivt inte är giftiga men att många konsumenter blir förvirrade av benämningen E-
nummer. Marit menar att förvirringen består i att E- nummer kan vara både förenklingar av kemiska 
namn, beteckningar över vitaminer, syror eller stärkelse (till exempel potatismjöl). Att välja mat utan 
tillsatser är upp till den enskilde konsumenten men det är nästan omöjligt att undvika tillsatser helt i 
dagens samhälle (Paulsen, 2009). 

Dags- och kvällstidningar har också varit aktiva i tillsatsdebatten. Enligt figur 1, som speglar 
antalet träffar i svensk press, skrevs 369 artiklar under 2009 som mer eller mindre behandlade ordet 
E-nummer. Ofta har debatten om tillsatser blossat upp i samband med olika matlarm till exempel 
akrylamid i chips, melamin i torrmjölk från Kina, i transfettsdebatten och i azofärgat godis. Debatten 
har också tagit upp vaccin och läkemedel.  

Det har diskuterats mycket i pressen om tillsatsernas vara eller icke vara. Kritik mot 
livsmedelsexperter och journalistiken kring matlarm och tillsatser har ifrågasatts. Det är svårt att göra 
en rättvis och nyanserad sammanfattning av vad som sägs i tidningar och magasin eftersom så 
mycket har skrivits i ämnet. 

TV är den mediekanal där flest konsumenter har tagit del av information om tillsatser (YouGov, 
2010). Matlarm som ofta har tillsatser i släptåg har framför allt gått ut via nyhets- och 
debattprogram. Därutöver har två matprogram figurerat, vilka är Matakuten och Landet Brunsås. 
Matakuten, som sändes i TV4 under hösten 2008, hade som idé att förändra skolmaten till det 
bättre. Tre kockar placerades på olika skolor för att på sitt eget sätt förändra i skolköken. Bert 
Karlsson, företagare och tidigare politiker, som var programledare, hade inslag om näring, tillsatser 
och upphandling. Det andra programmet Landet Brunsås, sändes i Sveriges Television under vintern 
2010 och diskuterade fritt om varför vi svenskar äter som vi gör. Seriösa inslag från olika experter 
blandades med humoristiska inlägg från programledarna. Kontentan blev en lätt kulturanalys över 
ämnet med inslag av allt mellan tillsatser och sirapslimpor. Båda dessa program har fått stor 
uppmärksamhet hos konsumenterna och gett dem mycket att fundera över kring ämnet tillsatser. 
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Som konsument och privatperson har man numera med hjälp av Internet fått plattformar för 
egna åsiktsspridningar. Vi tänker på de sociala medierna som till exempel hemsidor, bloggar och 
Communitys av olika slag. I dessa medier kan vi själva sammanfatta och föra vidare information utan 
att granskning av fakta sker före publicering. När vi söker på tillsatser får vi mängder av träffar och 
kan lätt navigera vidare. Genom de sociala medierna kan konsumenter kanske uppfatta att det 
ständigt uppkommer ny forskning kring det farliga och onödiga med tillsatser i maten och att vi 
allihop är grundlurade av livsmedelsföretagen.  

För att ge exempel på den information konsumenter får från sociala medier vill vi citera från 
ett blogginlägg där vi använde sökmotorn Google med sökordet E-nummer. Citaten är hämtade från 
metrobloggen.se/Garlica (2010-03-30).  
 
 

Citat från blogginlägget E- nummerguiden: 
”Hur lär man sig alla tillsatser… de är ju så många? Det kan kännas alldeles 
övermäktigt. Jo, man lär sig en i taget. Ta reda på de mest skadliga tex E-621 
Glutamat som kallas smakförstärkare… och sen går man vidare till nästa. 
Det finns både nyttiga och onyttiga tillsatser, ja t o m skadliga substanser 
som gömmer sig bakom E-numren 
På Äkta Vara (Internetlänk) kan du lätt söka på enskilda E-nummer och få 
den information du behöver och eventuella hälsorisker. 
Sveriges konsumenter i samverkan har gett ut en liten behändig E-nummer 
guide, (Internetlänk) lagom att ha med sig när man handlar *… +”.  
(Garlica, 2009)  

 
Citat från Eva som kommentar på blogginlägget: 
 ”Det är ju hemskt att tillverkarna har rätt att tillsätta skadliga ämnen!! Jag 

kan ju ingenting om sådant men man borde ju verkligen kolla upp vad det är 
man köper för något!!”. (Garlica, 2009) 

 
Citat från Anmaja som kommentar på blogginlägget: 

”Tack för denna viktiga information som alla borde sprida på sina bloggar! Ja, nu 
var E-nummerguiden slut men jag har skrivit att jag vill gå med i klubben så fort 
dom får nya. (Garlica, 2009) 
  

 
 

Detta är en slumpvist utvald blogg och citeras för att visa exempel på konsumenters attityder och 
uppfattningar kring tillsatser. Citaten speglar vilken makt och påverkan de sociala medierna kan ha 
och vilket omfång spridningen kan få. Den citerade bloggaren har tagit sin information nästan 
ordagrant från Sveriges konsumenter i samverkan (2010) vilket är en organisation som granskar 
konsumentrelaterade frågor. Att hänvisa och ta information från varandra på nätet är ett utbrett 
system bland internetanvändare. Detta gör att man många gånger kan hitta likartade meningar och 
hela citat i texter inom samma ämnesområden. I detta sammanhang blir Sveriges Konsumenter i 
Samverkan experter för bloggaren Garlica som i sin tur blir expert för konsumenter som surfar runt i 
bloggvärlden. För Sveriges Konsumenter i Samverkan verkar det vara vetenskapliga rapporter som 
ligger till grund för deras egna artiklar. Åtminstone är de noga med att ha referenser till sina 
uttalanden om till exempel E-nummer. Detta har vi dock inte haft möjlighet att inom ramen för 
denna uppsats titta enskilt på. 
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Auktoriteter i tillsatsdebatten 

Andra berörda parter i den pågående tillsatsdebatten är forskare och myndigheter. Dessa kanske inte 
når ut så bra till konsumenterna men har en inverkan både på media och livsmedelsföretag. 
Hänvisningar görs ofta från media till myndigheter och forskning. 

Som exempel på forskningsplattform kan vi nämna Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, 
SIK, ett industriforskningsinstitut med syfte att stärka livsmedelsföretagens konkurrenskraft. De 
anordnade den 29 september 2009 en temadag om tillsatser och bjöd in företrädare från 
livsmedelsbranschen och fackpressen. Ämnen som berörde tillsatsbegreppet avhandlades ur flera 
synvinklar. Flera intressenter delgav hur de försökte lösa och behandla produktutveckling mot färre 
tillsatser eller tydligare användningsmotivering. Som en konklusion av denna mångfacetterade dag 
reflekterade Klas Hesselman, SIK:s VD, över hur komplex matproduktion och ätande är, citat: 
 
 

”Det ska vara småskaligt – ändå rationellt.  
Snabbt – ändå gott.  
Ekologiskt – ändå hög produktivitet.  
Man ska äta mycket – ändå ha ett litet energiintag.  
Billigt – ändå högklassigt.  
Fritt från tillsatser – ändå säkert”. 
(Hesselman, 2010) 

 
 
Livsmedelsverket, SLV (2010), är den centrala förvaltningsmyndigheten för livsmedelsfrågor i Sverige. 
De har flera olika funktioner men övergripande och starkt förenklat är det de som har ansvaret för 
att lagar och förordningar tydliggörs och efterföljs i livsmedelsbranschen. De har även en upplysande 
roll för konsumenter. Livsmedelsverket som myndighet får ofta kritik i media för att ha bristande 
uppdateringar av rekommendationer och upplysningar. Dock återfinns på Livsmedelsverkets hemsida 
en hel del information om tillsatser i form av forskningsrapporter, lagstiftning, konsumentupplysning 
och pressmeddelanden. Skrifter om tillsatser som Livsmedelsverket har publicerat är boken Tillsatser 
i livsmedel – en faktabok (Olausson, 2008) och E-nummernyckel (SLV, 2010). 
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Följden av debatten 

Att konsumenter berörs av informationsflödet är tydligt men även andra aktörer inom 
livsmedelsbranschen tar till sig av kritik som framförs. Livsmedelsföretag har blivit hårt kritiserade 
från konsumenter och journalister. Flera stora företag har under senaste åren gått ut med att de 
jobbar mot tillsatsfria livsmedel. Ett exempel är Procordia Food, ett företag med många välkända 
varumärken inom livsmedelsbranschen. På deras hemsida (Procordia Food, 2010), återfinns följande 
citat:  
 

”Tillsatser? Bara när det krävs! Vi på Procordia eftersträvar så rena 
produkter som möjligt och vi använder bara tillsatser när de har en nytta för 
konsumenten. […] beslutat att helt och hållet förbjuda följande ingredienser 
[…] industriellt framställda transfetter, sukralos, genmodifierade råvaror, 
bestrålade råvaror och azofärgämnen. Vi har beslutat att förbjuda 
smakförstärkare (glutamat), som ska vara helt borta ur våra produkter 
under 2009”. (Procordia Food, 2010) 

 

Ett annat stort livsmedelsföretag, Findus, som framför allt producerar djupfrysta produkter, vill gå 
ännu längre och säger på sin hemsida (Findus, 2010) att de har en nollvision för tillstatsanvändandet, 
citat: 
 

”Visionen är noll tillsatser. De fåtal tillsatser som kan komma användas finns 
alla med på EU:s lista över godkända tillsatser i ekologiska livsmedel. […] 
Svenska konsumenter är idag väldigt medvetna och noggranna med den mat 
de väljer. Därför måste vi ta till krafttag för att svara upp mot 
konsumenternas önskemål. Vår målsättning är att vara bäst i branschen när 
det gäller reducering av tillsatser och samtidigt erbjuda den godaste maten”. 
(Findus, 2010) 

 

Livsmedelskedjan City Gross som ägs av BergendahlsGruppen, har tagit steget fullt ut och börjat 
samarbeta med den ideella föreningen Äkta Vara Sverige (City Gross, 2010). Denna organisation 
granskar livsmedel för City Gross så butikerna kan använda skyltningen Äkta Vara vid de produkter 
som är utan tillsatser med undantag för tillsatserna bakpulver och pektin. Föreningen Äkta Vara drivs 
bland andra av journalisten Mats-Eric Nilsson, författare till Den hemlige kocken. Föreningen vill vara 
vägledande och opinionsbildande för konsumenter i tillsatsdebatten (Äkta Vara Sverige, 2010). 
 

Sammanfattning av bakgrunden 

Denna bakgrund syftar till att ge en inblick i vilka kanaler konsumenter teoretiskt sett får sin 
information om tillsatser ifrån i Sverige. Vi har även försökt belysa var debatten har förts, hur mycket 
som sagts och skrivits om tillsatser samt vilken information som kan antas ha nått fram till svenska 
konsumenter. Debatten om tillsatser i maten är inget fenomen enbart i Sverige utan pågår också i 
andra länder, men vi har valt att fokusera på den pågående (2000-2010) tillsatsdebatten i Sverige. 



13 

 

Problematisering 
Genom de olika mediekanalerna har konsumenter blivit mer medvetna om tillsatsernas existens och 
ifrågasätter deras ändamål. Det har riktats kritik mot myndigheter och livsmedelsföretag om deras 
information och användning av tillsatser. Detta gör att många företag försöker profilera sig i 
marknadsföringen och tydligt framhåller hur de minskat användningen av tillsatser.  

Ofta är det tillsatsernas funktion och om de behövs eller inte, som diskuterats i media. De heta 
debatterna om tillsatser fick emellertid oss intresserade av en annan sida av diskussionen. Vi ville få 
en djupare insikt i samspelet mellan konsumenter, livsmedelsföretag och tillsatser i rådande 
debatten. Problemen vi vill ha ett förtydligande på är vilken information om tillsatser som 
konsumenterna fått genom debatten? Vilket förtroende har konsumenter för dem som ger 
information om tillsatser? Vilken information har konsumenterna tagit till sig? Våra studier handlar 
om att utforska vad konsumenter har för bild av tillsatser i dagsläget, deras attityder och tankar kring 
tillsatser samt synen på tillsatser i framtiden.  
 
 

Syfte 
Det huvudsakliga syftet med vår studie är att få en djupare insikt i konsumenternas tankar och 
attityder till tillsatser i den rådande tillsatsdebatten samt hur de resonerar kring information om och 
förtroende för tillsatser. Ett viktigt delsyfte är att få en förståelse för hur livsmedelsföretag uppfattar 
konsumenternas tankar och attityder till tillsatser samt hur företagen har påverkats av debatten. 
 
 

Avgränsningar 

Studien handlar om konsumentens förhållningssätt och attityder till tillsatser. I tillsatsdebatten finns 
ett antal intressanta begrepp att fundera kring. Till exempel skulle vi kunna diskutera vad 
myndigheter, forskare, konsumenter och livsmedelsföretag anser att tillsatser är. Även en analys 
över olika professioners formuleringar och associationer kring tillsatsernas användningsområden 
skulle vara intressant att lyfta. En annan intressant vinkel på tillsatsfrågan hade kunnat vara vilka E-
nummer som experter kontra konsumenter anser vara farliga för hälsan. 

Eftersom C-uppsatser bedöms ta tio veckor i anspråk har vi varit tvungna att begränsa våra 
frågeställningar och inrikta oss på konsumenters tankar och attityder till tillsatser samt vad 
livsmedelsföretag uppfattar om konsumentens tankar och attityder till tillsatser. Vi kommer alltså 
inte att fördjupa oss i tillsatsernas funktion, innehåll, risker eller fördelar.  
 



14 

 

Litteraturgenomgång 
I denna litteraturgenomgång tar vi upp ämnen som handlar om olika begrepp inom tillsatsområdet. 
Vi knyter an till attityder, matlarm, tidens trender, informationssamhället och risksamhället. I kapitlet 
försöker vi redovisa tidigare forskning och andra publikationer som vi tagit del av.  

 

Tillsatser 
I Livsmedelsverkets (2010) skriftliga och elektroniska publikationer klargörs vad en tillsats är och vilka 
funktioner de har. Övergripande kan alla tillsatser delas in i tre kategorier; tillsatser som ger ökad 
hållbarhet, tillsatser som påverkar konsistensen och tillsatser som påverkar färg eller smak. Tillsatser 
delas in i grupper; konserverings-, antioxidations-, emulgerings-, stabiliserings- och 
förtjockningsmedel, färgämnen, sötningsmedel samt övriga tillsatser; syror, baser, salter, 
smakförstärkare, förpackningsgaser, drivgaser, klumpförebyggande- och ytbehandlingsmedel 
(Olausson, 2008). 

Enligt Olausson (2008) finns det vissa ämnen som inte räknas som tillsatser, vilka är arom- och 
smakämnen, berikningsmedel samt bärare- och lösningsmedel. Aromämnen är ämnen som påverkar 
främst luktsinnet, men också smaken medan smakämnen endast påverkar receptorerna på tungan. 
Berikningsmedel används för att höja näringsvärdet i ett livsmedel, till exempel när vitaminer 
tillsätts. Bärare och lösningsmedel används för att göra tillsatser mer lätthanterliga. I motsats till 
livsmedelsverket benämner vi konsumenter ibland enzymer och aromer som tillsatser trots att de 
inte har E-nummer. Dessa ämnen kan alltså bara nämnas vid sina etablerade namn på 
innehållsförteckningar. Andra ämnen som till exempel olika sockerarter ses som råvaror och har 
därför inte heller några E-nummer (SLV, 2010). För tillsatser i ekologiska livsmedel finns det särskilda 
bestämmelser. 

De tillsatser som är godkända av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har 
fått E-nummer. Detta göra att alla Europas länder har samma nummer för samma tillsats oberoende 
av vilka myndigheter som styr i det enskilda landet. Godkända tillsatser måste uppfylla kriterier från 
EU:s livsmedelsförordning 1333/2008 (SLV, 2010), vilka är; tillsatsen får inte utgöra någon hälsorisk 
för konsumenten, tillsatsen måste ha ett värde för konsumenten, tillsatsen måste vara nödvändig för 
hanteringen av specifikt livsmedel och tillsatsen får inte vara vilseledande för konsumenten.  

Vid industriell produktion av mat används tillsatser till exempel i hel- och halvfabrikat. Det vill 
säga konserveringsmedel används för att ge produkten ökad hållbarhet och för att den ska hållas 
fräsch i många led. Många företag använder tillsatser för att kunna garantera konsumenter en 
enhetlig produkt som alltid ska smaka likadant och alltid ha samma konsistens (Olausson, 2008).  

Tillsatser används inte bara vid industriell produktion utan även i var mans hem. Några 
konkreta exempel är potatismjöl som är en stärkelse och används i äppelkrämen för att förändra 
konsistensen, karamellfärg för att ge marsipanen på prinsesstårtan grön färg och citronsyra för att 
öka hållbarheten på den hemgjorda jordgubbssaften (Olausson, 2008). 
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Attityder, vanor och beteende 

Attityd innebär en positiv eller negativ bedömning av något, i detta fall till tillsatser. Denna 
bedömning har en direkt koppling till hur man reagerar och handlar i sagda sammanhang. Det vill 
säga hur konsumenten tänker och agerar kring information och förtroende rörande tillsatser och hur 
de ställer sig till livsmedelsföretag, myndigheter och media (Ekström & Forsberg, 1999). Attityd och 
beteende beskrivs ofta tillsammans, dock är relationen mellan dem komplex. Det är inte alltid en viss 
attityd leder till ett specifikt beteende utan attityden kan vara en och beteendet ett annat i samma 
fråga. 

Tillsatsdebatten har gjort att många konsumenter har förändrat sitt beteende när de ska välja 
livsmedelsprodukter (COOP, 2009). I verkligheten är det inte möjligt för människor att ur olika 
perspektiv tänka igenom alla detaljerade beslut som ska tas. Människor kan därför omedvetet fatta 
beslut som i sin tur styr agerandet i vissa situationer. Människor agerar vanemässigt och gör som de 
brukar. Författarna Anders Biel, Maria Larsson och Tommy Gärling (1999), beskriver ordet vana som 
typiska ledtrådar som är ändamålsenliga för att uppnå vissa syften. En vana har ofta en avsikt, till 
exempel att spara tid och energi, istället för att tänka över olika beslut varje gång det blir aktuellt. 
Erfarenheter från tidigare genomtänkta beslut kommer omedvetet att upprepas när liknande 
situationer uppstår. Vi tar exemplet med färdigrätter som i tillsatsdebatten har ifrågasatts för sitt 
innehåll av tillsatser. Vid en direkt fråga säger konsumenter att de anser att färdigrätter innehåller 
för stor mängd tillsatser. Valsituationen i affären är däremot styrd av vanan och utbudet, därför väjer 
konsumenten ändå färdigrätter även om de egentligen tycker att det finns för många tillsatser i dessa 
rätter. Ibland uppstår det situationer då människan borde stänga av sina vanor för att istället 
reflektera över sitt agerande (Biel et al., 1999). Enkelt sagt gör vi en sak och säger en annan, vilket 
innebär att inget är svart eller vitt i attityd- och beteendesammanhang. 
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Tillsatsdebatten skapar oro 

Det finns idag ett stort antal livsmedelsprodukter och utbudet gör att vi kan äta i stort sett vad vi vill 
och när vi vill, vilket inte var fallet förr. Långt tillbaka i tiden var det årstider och geografiska faktorer 
som styrde vad som kunde odlas utbudet av mat var begränsat. Människor hade en nära relation till 
maten och visste vad de åt, eftersom man hanterade maten från jord till bord. Detta gav 
erfarenheter i form av bland annat odlingskunskap och hållbarhetsbedömning. Förmågan att bedöma 
matens kvalitet var konkret. Människors nuvarande relation till mat har påverkats genom att 
industrialiseringen av livsmedelsproduktionen utvecklats. Detta betyder att ansvaret för maten har 
lämnats över till livsmedelsindustrin (Ljungberg, 2001). Industrialiseringen innebar att produktionen 
gick successivt från småskaligt till storskaligt. Standardisering, möjlighet att räkna på produktionen, 
exakthet och säkerheten förändrades. I takt med industrialiseringen ökade avståndet mellan 
livsmedelsföretag och konsument. Bedömningsgrunden som tidigare var konkret blev nu abstrakt 
genom att människan lämnade över den största delen av mathanteringen till livsmedelsindustrin 
(Ljungberg, 2001). 

Under SIK:s temadag (2009) om tillsatser talade etnolog Håkan Jönsson om konsumenter och 
förtroende. Han menade att maten aldrig har varit så säker som den är idag, samtidigt som dagens 
konsumenter aldrig tidigare varit så skeptiska till den. Detta tror han beror på att det skett 
förändringar gällande kultur och värderingar. Fram till början av 1970-talet ansågs den tekniska 
ingenjörskonsten vara fantastisk och innovationer och nya idéer hyllades. Idag ifrågasätts istället 
livsmedelsprocesstekniken vilket konsumenter inte har stor insyn i och detta skapar misstro.   

I boken Matsmart – på spaning efter nya goda trender skriver biolog Stefan Edman och före 
detta ordförande för KRAV Bo Thunberg (2008), att konsumenters rädsla och misstro kommer av alla 
matlarm och nya rön som ständigt publiceras. Detta ger konsumenter en ökad nyfikenhet för, och 
medvetenhet om, hur maten produceras, var den kommer ifrån och vad den innehåller. Författaren 
ger exempel på matlarm och rön som satt spår hos konsumenterna: Galna-ko-sjukan, socker- och 
tillsatsdebatten. Han nämner också Al Gores dokumentär En obekväm sanning som kom 2006 och 
terrordåden vid World Trade Center. Detta har påverkat konsumenterna genom att de vill känna 
närheten till sina rötter och väljer därför att handla mat från sin hembygd eller från varumärken de 
kände igen. De tar successivt avstånd från stora livsmedelsproducenter och företag. 

I publikationen Mat för livet – om framtidens livsmedel (Nilsson, 2005), menar 
företagsekonomen Jakob Östberg att matlarmen har haft en stor påverkan på konsumenters syn på 
mat. Hans tidsperspektiv går några decennier tillbaka och menar att cyklamatskandalen på 60-talet, 
plastkulorna i margarinet på 70-talet, dioxinskandalen på 80-talet, Galna-ko-sjukan på 90-talet och 
akrylamidlarmet i början på 2000-talet har påverkat konsumenternas tilltro till livsmedelsbranschen. 

Östberg skriver i boken Mat Genealogi och gestaltning (Burstedt, et al., 2006), att en 
förmedling av matens ursprung ger trygghet åt konsumenter. De senaste decenniernas förflyttning 
av matproduktionen från hushållens kök till stora moderna industrier har gett en rädsla för det 
okända. Konsumenter vet inte längre vad som verkligen finns i den mat de ska äta. Ett tvivel om 
innehållsförteckningens tillförlitlighet upplevs och får till följd ängslan och ovisshet för det 
konsumenter inte själv kan kontrollera. 

Debatten om tillsatser har ökat konsumenternas behov av att få information och i en konkret 
situation där konsumenten kommer i kontakt med information om tillsatser är på 
livsmedelsförpackningen. COOP:s (2009) undersökning visar att 60 % läser innehållsförteckningen 
noggrant. YouGovs (2010) undersökning visar att 85 % alltid, oftast eller ibland läser 
innehållsdeklarationen på nya livsmedel. Enligt Kungliga skogs- och lantbruksakademin (2009) som 
bland annat undersökt om konsumenter läser på produkter när de handlar svarar totalt 75 % ja. Det 
är fetthalt, fettyper, sötningsmedel, sockerhalt och ursprungsland som 34 – 40 % av konsumenterna 
vanligen tittar efter. 20 – 30 % tittar efter E-nummer, färgämnen, konserveringsmedel och 
smakförstärkare medan endast 10 – 15 % söker efter konsistens-, antioxidationsmedel och 
aromämnen. 
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Dagens trender  

Det finns många som siar om dagens och framtidens trender. Framtidsanalytiker, privatpersoner, 
analysföretag spår och ger prognoser om konsumenters köpbeteende. Det är viktigt att få en inblick i 
trender speciellt vid produktutveckling.  

Ridderheimsrapporten (2009) är en trendrapport och definierar begreppet trend som en 
långvarig förändring vilken får inflytande på bland annat våra värderingar och intressen. I 
Ridderheimsrapporten samt i Nationalencyklopedin (2010) skriver de att en trend måste uppfylla 
vissa kriterier: 1) att man kan se konkreta förändringar, små som stora, 2) förändringarna ska kunna 
beskrivas, till exempel att något blir större eller mindre, fattigare eller rikare, 3) de förändringar som 
sker måste hålla i sig och ha en styrka. 

En av dagens trender är den naturliga maten och många konsumenter söker efter matvaror 
som är förädlade så lite som möjligt för att undvika potentiella risker. Konsumenter har svårt att 
godta produkter som innehåller blandningar som inte känns naturliga. Dessa produkter upplevs som 
främmande och ger konsumenten en känsla av att de utsätts för en risk. Jönsson (SIK, 2009) 
instämmer med att konsumenter uppfattar det naturliga som det goda. Mat som anspelar på det 
traditionella och är märkta med till exempel hemlagat eller gammeldags ses som ett tecken på 
kvalitet. 

Edman och Thunberg (2008) beskriver de genomgripande trenderna kring vårt ätande. De kan 
urskilja fem grundläggande trender om konsumenter och mat. Trenderna går mot att vi vill bli rotade 
och gå tillbaka till vårt ursprung både som personer och i ett vidare perspektiv. Konsumenter har en 
önskan om att göra mat från grunden med trygga råvaror. Det finns en längtan efter naturlighet, i allt 
från kontakten mellan människor till den mat vi äter i oss. Nästa trend är ärlighet med betoning på 
att vi har tröttnat på allt som lurar oss. Människor vill kunna vara säkra på att livsmedelsföretagen 
inte ljuger eller lindar in dålig information. Etiken kring livsmedelsnäringen är också betydelsefull och 
människor bryr sig om hur djur och natur tas om hand innan de blir mat på våra tallrikar. Till sist 
menar författarna att enkelhet är något konsumenter strävar efter. Människor är så överösta av 
information från många håll att det enkla och anspråkslösa blir något eftersträvansvärt. Den enkla 
maten ger konsumenten en känsla av äkthet. Författarna menar samtidigt att dagens trender är 
motsägelsefulla. Intresset för matlagning ökar samtidigt som vi idag har mindre tid för matlagning. 
Stödet för de lokala handlarna ökar, men konsumenter handlar helst på stormarknader. Många 
konsumenter handlar ekologiskt men väljer bensintörstande bilar.  

Att dagens trender är paradoxala var också något som Klas Hessleman, VD på SIK, diskuterade 
under SIK:s (2009) temadag om tillsatser. Han nämnde att maten ska produceras i mindre skala, vara 
rationellt och samtidigt god. Den ska gärna vara ekologisk med effektivt producerad. Maten ska hålla 
hög kvalitet, ha ett lågt pris och den ska vara säker men samtidigt fri från tillsatser. Professor Mats 
Stading (SIK, 2009) som också var en av föreläsarna, menar att konsumenters positiva inställning till 
det småskaliga kommer av att de jämför den hemlagade maten med mat från det industriella köket. 
Den hemlagade maten utan tillsatser blir en referens för konsumenterna på vad mat ska innehålla. 
Han anser att detta är en omöjlig jämförelse eftersom den industriella matlagningen behöver 
tillsatser för att konsistens, färg, smak och säkerhet ska kunna garanteras. 

Ridderheimsrapporten (2009) berättar om dagens trender, att vi idag ska vara hälsosamma och 
tänka på miljön.  De beskriver trendbegreppet TAFFEL som står för Traceable som handlar om 
spårbarhet, Authentic som står för den genuina och äkta maten, Food safety betyder att maten inte 
ska innehålla gifter eller ämnen som gör oss sjuka, vilket kan vara svårt att avgöra eftersom det hela 
tiden diskuteras vilka mängder och ämnen som kan innebära en risk. Fair trade innebär ett 
ansvarsfullt produktionssätt av mat, Ecological går ut på att maten ska produceras efter naturens 
villkor, Local står för den närproducerade maten, som i sin tur innebär att maten är pålitlig. Överallt i 
Sverige dyker gårdsbutiker upp som en effekt av den trenden. 
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Informationens mångfald 

Från att vi vaknar till att vi går och lägger oss exponeras vi för information av olika slag; på jobbet, i 
skolan, när vi handlar, på bussen och så vidare. Information kan ha olika syften och skilda budskap. 
Den kan till exempel syfta till att vara upplysande, förklarande och säljande. Enligt Mats Sjölin, 
professor i stadsvetenskap (NE, 2010), är information budskap som kommuniceras i olika former och 
vid olika tillfällen. Den som tar del av budskapet blir informerad, vilket betyder att personen får 
kännedom om någonting. Det finns två typer av information; den objektiva och sakliga som upplyser 
eller underrättar, till exempel nyheter och konsumentupplysning, och den subjektiva som vill påverka 
eller övertala, till exempel propaganda och reklam. 

Vi lever idag i ett informationssamhälle, menar Sjölin (NE, 2010), vilket innebär att det ständigt 
produceras ny information och befolkningens behov av information ökar. I denna typ av samhälle kan 
informationen ses som ett maktmedel, det vill säga om den som har tillgång till och ser ett värde i 
informationen, använder den för sitt eget syfte (NE, 2010).  

Torsten Thurén (2005), högskolelektor inom journalistik och kommunikation, menar att det är 
viktigt som individ att vara källkritisk och ifrågasätta den information som finns. Det är viktigt, för att 
bedöma informationens äkthet, att vara kritisk till informationens skapare, hur informationen 
presenteras och i vilket syfte. Det finns en skillnad mellan berättande källor och faktiska källor till 
exempel bevismaterial. Gällande berättande källor nämner Thurén (2005) tre viktiga kriterier att ta 
hänsyn till 1) tiden – informationen blir trovärdigare desto närmre i tiden berättandet sker, 2) 
tradering – information som gått i många led får en minskad trovärdighet, 3) avsikt – 
upphovsmannens syfte med informationen är att påverka en större massa. Avsikten behöver inte 
vara negativ, men det är viktigt att vara observant. 

I boken Forskare klargör - myter om maten (2004) skriver Helena Sandberg, universitetslektor i 
medie- och kommunikationsvetenskap, att rapporteringen om mat och hälsa i media har ökat 
avsevärt. Det är svårt att inte uppmärksamma matbudskap i olika former. Författaren antyder att 
tänkbara scenarier till detta är att befolkningen har fått ett ökat intresse för frågor rörande kropp, 
kost och motion. Mat i media framställs först och främst i fyra kategorier: mat som bränsle, som 
njutning, som medicin och som gift. De senaste åren har fokuseringen lagts på matens möjliga 
farlighet, där tillsatsämnena befinner sig. I media filtreras budskap från forskare och profiler inom 
hälsobranschen och ofta är det de extrema påståendena som får mest utrymmer eftersom de säljer 
bäst till konsumenter (Nilsson, 2005). Oftast är det i media som konsumenterna får den första 
uppfattningen om huruvida en produkt är bra eller dålig, nyttig eller onyttig. Konsumenten måste 
reflektera över en mängd frågor, till exempel vilken mat som är nyttig, vilken expert de kan lita på, 
och vad de vågar äta (Ljungberg, 2001)? 

Det är en djungel av information och konsumenter upplever det ofta kaotiskt att navigera 
bland sanningar och osanningar. Det är inte bara mängden budskap som gör konsumenter förvirrade 
utan också att konsumenter ofta saknar kunskapen för att tolka matbudskapen rätt. Experter och 
konsumenter använder inte samma språk eftersom experter ofta uttrycker sig i facktermer. De 
uppvisar också landsomfattande statistik som på grund av mängden data gör det svårt för 
konsumenter att ta till sig. Experternas information speglar ofta många vinklar av samma fråga. 
Konsumenter däremot utgår från sina erfarenheter och den vardagliga situationen i sitt språk och 
fångar snabbt upp ”säker” fakta (Sandberg, 2004). 

Aktörer i samhället har olika perspektiv på livsmedelsdebatten. Inom politiken diskuteras det 
om mat ur ett hälso- och miljöperspektiv samtidigt betonar de konsumenternas personliga ansvar i 
dessa frågor. Politiker diskuterar också livsmedelsproduktion utifrån ett globalt tänkesätt med hela 
världen som område. De experter som arbetar med nutrition framhåller betydelsen av att äta rätt 
och vilka eventuella konsekvenser ett felaktigt ätande ger folkhälsan. I media förekommer det ofta 
budskap som avslöjar vad som finns bakom konsumenternas mat vilket får till följd att det många 
gånger är livsmedelsindustrin som kritiseras (Ljungberg, 2001).  
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Ridderheimsrapporten (2009) bekräftar att matintresset aldrig varit större än nu, vilket 
kommer av att mat diskuteras mer i media. Antal TV-program, klipp från YouTube, bloggar, 
Communitys och forum om mat har ökat snabbt och där sprids fakta, recept, erfarenheter, idéer och 
upplevelser. 

Internet är den dominerande källan där 60 % av svenskarna hämtar information om 
matlagning. Internet har en mer användarvänlig och demokratisk teknik jämfört med TV och 
tidningar, vilket gör det möjligt för gemene man att kommunicera egna budskap 
(Ridderheimsrapporten, 2010). På Internet är antalet budskap många och ofta har människor svårt 
att skilja ut sanning från osanning. Att det är en stor mängd information som sprids gör det svårt att 
granska trovärdigheten vilket kräver att människor är kritiska till informationen (Sandberg, 2004). I 
bloggar och Communitys diskuteras allt, alla kan ta del av informationen, det skapas relationer och 
det bildas nätverk. Idag kan vi också använda mobilen för att surfa på Internet vilket gör att 
informationen är ännu mer lättillgänglig för konsumenter (Ridderheimsrapporten, 2009). 

Effekten av den högljudda debatten blir att befolkningen får en rädsla som i många fall är 
grundlös. Denna rädsla påverkar indirekt politiker som kan fatta irrationella beslut på felaktiga 
grunder. Vetenskapen vill att huvudansvaret att informera allmänheten om risker och varningar 
borde ligga hos myndigheterna och forskningen och inte hos media. Vetenskapen och allmänheten 
har inte samma uppfattning om vilka faktorer som anses vara risker. Medan vetenskapen ser rökning 
och alkohol som risker, förknippar befolkningen risker med till exempel tillsatser och genmodifierad 
mat (Breck, 2002). 
 
 

Betydelsen av förtroende 

I boken Riskkommunikation – dialog om det osäkra (2002) menar Thomas Breck att samtidig som vi 
lever i ett informationssamhälle lever vi också i ett risksamhälle, vilket innebär att det alltid 
diskuteras om olika risker inom diverse forum och instanser – media, politik och hos gemene man. 
Att ta en risk betyder att individen medvetet utsätter sig själv eller andra för en eventuell fara, eller 
att individen i en situation chansar för att eventuellt vinna fördelar. Breck (2002) säger att samhället 
idag domineras av debatter som främst tar upp riskerna inom områdena teknik, miljö, mat och hälsa. 
Vårt informations- och risksamhälle gör det omöjligt för befolkningen att inte exponeras för alla de 
risker som diskutera i media, genom tidningar, radio, Internet, nyheter med mera.  

Historiskt har uppgiften att upplysa allmänheten om risker och varningar vilat på myndigheter 
och forskare. Vad som ansågs vara en risk eller inte, avgjordes av vetenskapen och det räknades med 
att befolkningen lyssnade på experterna och följde deras råd. Idag ser det annorlunda ut och olika 
aktörer inom media är de kanaler som informerar allmänheten om risker. Här trängs olika aktörer om 
utrymmet för att nå ut med sina budskap. Ofta spretar dessa åt olika håll vilket ger mottagaren en 
känsla av otrygghet (Breck, 2002). Ljungberg (2001) och Sandberg (2004) menar att många experter 
inom till exempel livsmedelsbranschen, myndigheter och media uttalar sig inom samma område och 
ger olika budskap som ofta säger emot varandra.  

De många matdebatterna och motsägande budskapen om mat har fått konsumenter att 
ifrågasätta vem de kan lita på. När vetenskapen är osäker och oenig inom olika problem, skapas en 
förvirring om vad och vem man som lekman ska tro på. Tidigare fanns ett större förtroende för 
offentliga myndigheter och vetenskapen, men nu har konsumenter större tillit till budskap från 
media (Breck, 2002). Allmänheten har ett lågt förtroende för myndigheter och forskning och många 
ser istället sina vänner och okända bloggare som experter i konsumentrelaterade frågor därför blir 
den trovärdiga källan gemene man (Ridderheimsrapporten, 2010). När experter inte kan enas inom 
till synes samma område, hur ska då konsumenter kunna dra slutsatser om livsmedlens farligheter 
eller nyttigheter (Nilsson, 2005)?  
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Relationen mellan livsmedelsindustri och konsumenter bygger på förtroende och är beroende 
av att konsumenters och livsmedelsindustrins bedömning av mat är liktydig. Förtroendet mellan 
dessa påverkas av att olika aktörer uttrycker sig och har olika synsätt på mat. I längden kan detta 
innebära att konsumenter slutar ta till sig informationen från aktörer inom livsmedelsbranschen, 
forskning och myndigheter. Följden blir att det skapas en oro som stör samspelet mellan 
konsumenter och livsmedelsföretag. För att industrin ska få konsumenternas förtroende är det 
viktigt att konsumenterna uppfattar att produktionen fungerar korrekt och att aktörerna som 
kontrollerar industrin är pålitliga (Ljungberg, 2001). 

Idag befinner sig livsmedelsindustrin mitt i tillsatsdebatten och deras förtroende som i början 
av 2000-talet var stabilt har nu fått en törn. Produktutvecklingstakten av livsmedel är snabb, vilket 
gör att livsmedelsföretag indirekt tvingas till att ständigt komma med nya lösningar och attraktiva 
produkter till konsumenten. Detta kräver intensivare marknadsföring och exponering för 
konsumenter, vilket har fått konsumenter att höja ögonbrynen och börja ifrågasätta maten. Detta 
kan påverka företagens trovärdighet eftersom konsumenter blivit mer observanta på potentiella 
risker med maten (Nilsson, 2005). 

Den skeptiska inställningen mot livsmedelsindustrin kommer troligen att kvarstå. Det blir 
viktigt att lyssna på konsumenter och att bygga upp en stabil relation mellan myndigheter, 
livsmedelsproducenter, handeln och konsumenter. Det räcker inte att bara ge ut information utan 
konsumenter bör vara med i produktutvecklingsprocessen (SIK, 2009). 

Anders Lareke1 som har forskat om konsumenter och förtroende, menar att konsumenter vill 
ha produkter som passar deras värderingar. Det blir då viktigt att förtroendet mellan konsument och 
livsmedelsföretag och olika varumärken är stabilt och starkt. Flera konsumenter väljer produkter 
efter pris och Annika Åström (SIK, 2009) ifrågasätter om konsumenter är beredda att betala ett högre 
pris för att ersätta tillsatser med dyrare ämnen. Samtidigt som konsumenter får en ökad valfrihet och 
produktutbudet av livsmedel ökar, stiger också medias roll som granskande aktör av 
livsmedelsföretag och myndigheter vilket gör att media bedömer vad som anses vara mat med god 
kvalité (Ljungberg, 2001). 

  

                                                           

1
 Anders Lareke, konsumentforskare, 23 maj 2010, Krinova Science Park, Kristianstad 
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Material och metod 
Vi gjorde tre olika delstudier för att få önskad bredd på resultatet och för att kunna uppnå syfte och 
delsyftet med studien. Alla tre studier har samma tema som grund; information, förtroende och 
attityder. Det vill säga att öka förståelsen för konsumenters tankar kring och attityder till tillsatser, 
hur de resonerar kring information om och förtroende för tillsatser samt hur livsmedelsföretag 
uppfattar konsumenters syn på tillsatser och hur de har påverkats av debatten. Metoderna vi 
använde var kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkäter. Boken Kvantitet och kvalitet i 
samhällsvetenskaplig forskning av Alan Bryman (1997), har varit till god hjälp för att förstå fördelarna 
med att kombinera olika metoder, så kallad triangulering. Genom att kombinera kvalitativa och 
kvantitativa forskningsmetoder kan de starka sidorna hos båda tillvägagångssätten utnyttjas. Styrkan 
ligger i att informationen kommer från olika håll och med flera variabler vilket ger resultatet större 
pålitlighet. Det komplexa med triangulering är att resultaten ibland kan säga emot varandra. Detta 
behöver inte vara en nackdel utan kan leda till nya frågeställningar.  

Den kvalitativa forskaren vill få en djupare förståelse bakom val och handling. Forskarens fokus 
ligger på att studera och subjektivt tolka varje respondent grundligt för att förstå frågorna: vad, 
varför och hur (Kvale & Brinkmann, 2009). De kvalitativa metoderna är ofta tidskrävande vid 
genomförandet och efterarbetet av det insamlade materialet. Därför används ofta ett fåtal 
respondenter i dessa typer av undersökningar vilket ger ett individuellt perspektiv på resultatet. Det 
kvalitativa forskningsmaterialet blir omfattande och innehåller ofta nya teman och tankar som 
författaren vid insamlingens start inte reflekterat över (Bryman, 1997). Detta ger en chans för 
forskaren att fördjupa sig inom nya områden samtidigt som det kräver att forskaren måste kunna 
begränsa sig.  

Bryman (1997) beskriver att den kvantitativa forskningen är strukturerad och bygger på 
metoder där statistiskt material samlas in genom enkäter, tester och matematik. Antalet 
respondenter är ofta större i denna typ av undersökningar vilket ger ett resultat där flera variabler 
kan mätas och samband mellan svar kan upptäckas. Forskarens analyser av sitt insamlade stoff ses 
som objektiva och resultat presenteras som statistisk fakta. Största delen av att arbeta med 
kvantitativa metoder är förberedelsen innan datainsamlingen eftersom frågekonstruktion och urval 
är en mycket viktig del för tillförlitligheten på resultatet (Bryman, 1997).  

Utförandet av våra delstudier skedde parallellt eftersom vi hade begränsad tid till vårt 
förfogande. Det hade troligen varit att föredra om intervjuerna utförts och analyserats först. 
Materialet från dessa hade då kunnat utgöra en grund till enkäternas frågeställningar.  
 
 

Intervjuundersökning med konsumenter 
Samtalet mellan människor är en hörnsten för att förstå och lära känna andra individer. Utan språket 
och samtalet är det svårt, för att inte säga omöjligt, att få inblick i hur andra tänker, känner och 
resonerar i olika situationer (Trost, 2005). Samtalet använder vi oss dagligen av utan att vi tänker 
särskilt mycket på att det kan vara en kvalitativ undersökningsmetod. Kvale och Brinkmann (2009) 
menar att det finns flera olika typer av samtal men att vardagssamtalet är det vi i första hand tänker 
på som ett samtal.  

En undersökningsintervju skapas av vardagssamtalet men har i förväg fått vissa uttänkta vägar 
och mål. Under intervjuns gång tar sig samtalet ut på denna väg för att på parallella stigar och andra 
avstickare så sakta gå framåt till det tänkta målet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vissa samtal går raskt 
på den raka vägen medan andra smålunkar i skogen och viker av åt olika håll. Samtalets irrvägar kan 
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ha stor betydelse för resultatet eftersom intervjuaren inte kan veta på förhand vad den tillfrågade 
tänker, säger och gör. Öppenheten för hur samtalet själv styr sig är intervjumetodens stora fördel2. I 
jämförelse till enkäter som styrs från standardiserade frågor och svarsalternativ, är intervjuer öppna 
för respondenternas egna tankar och ord och därigenom till viss del oförutsägbara.  

Utifrån vårt syfte valde vi att genomföra halvstrukturerade intervjuer vilket betyder att vi har 
använt oss av en intervjuguide (se bilaga 1). Den består av tre huvudteman: information, förtroende 
och attityder, samt ett flertal på förhand definierade frågor. Dessa teman togs upp under intervjun 
vid de tillfällen intervjuaren ansåg att det passade utifrån sammanhanget (Björklund & Paulsson, 
2003).  
 

Val av intervjupersoner 

För att få en bredd åt resultatet var vår tanke att välja både unga och äldre, män och kvinnor och 
olika hushållstyper. Med utgångspunkt i dessa variabler samt att tiden var kort, använde vi oss av ett 
bekvämlighetsurval (Trost, 2005) som är en icke slumpmässig metod där man av olika anledningar 
väljer ut respondenter. Respondenterna i undersökningen var således ytligt bekanta med 
intervjuaren vilket kan ha påverkat intervjun på det viset att personerna kan ha undanhållit 
obekväma ställningstaganden utifrån vad de trott intervjuaren har för åsikter. Intervjuerna 
genomfördes under vecka 10, 2010. Hälften av intervjuerna genomfördes i respondenternas hem och 
andra hälften genomfördes på deras arbetsplatser. Intervjuerna tog 25-45 minuter att genomföra 
och ljudupptagning gjordes under hela samtalet. 
 
 
Följande åtta personer intervjuades (namnen är fingerade): 
 
Ellen 24 år, hushåll med en person, dietist. 
Maria 25 år, hushåll med två personer, lärare. 
Sara 28 år, hushåll med tre personer, gymnasielärare. 
Per 35 år, hushåll med fyra personer, ingenjör. 
Eva 43 år, hushåll med sju personer, säljare.  
Mats 48 år, hushåll med sex personer, svetsare. 
Tore 63 år, hushåll med två personer, journalist. 
Sonja 64 år, hushåll med två personer, talpedagog. 
 

Bearbetning av intervjumaterial 

Intervjuerna transkriberades, vilket innebär att ljudupptagningar blir text. Vid analysen sorterades 
citat från transkriptionerna utifrån våra bestämda teman; information, förtroende och attityder. Det 
bearbetade resultatet strukturerades till en sammanhängande text. Efter transkribering och 
tematisering har vi i resultatet samlat det analyserade materialet under rubriken Resultat från de 
åtta konsumentintervjuerna vilket har sorterats ytterligare under rubrikerna Problemlösning i 
vardagen, Informationsbruset kring tillsatser och Alla är vi experter. 

                                                           

2 Anna Burstedt , föreläsningar den 25 och 28 januari 2010, Högskolan Kristianstad. 
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Enkätundersökningar till konsumenter och livsmedelsföretag 
För att få en bra grund i vårt genomförande av enkäten har föreläsningar med Hanna Sepp3 inom 
ämnet statistik och enkätkonstruktion varit till god hjälp. Detta har kompletterats med boken 
Enkäten i praktiken av Göran Ejlertsson (2005) som är en grundläggande handbok i enkätmetodik. 
Den beskriver på ett tydligt sätt tillvägagångssättet vid planerande, skapande, genomförande och 
resultatbearbetning av enkäter. Böckerna Statistik för beteendevetare av Borg och Westerlund (2009) 
och Statisktik för hälsovetenskaperna (Eiljertsson, 2003) ger en fördjupning i ämnet statistik och har 
använts som uppslagsböcker.  

Enkätundersökningarna utformades gemensamt där syftet var att få en övergripande bild av 
konsumenternas attityder, tillsatsmedvetenhet och vem de har förtroende för i tillsatsdebatten. Med 
utgångspunkt i våra bestämda teman, uppsatsens syfte och frågeställningar samt inspirationen från 
media och tidigare enkätundersökningar, COOP-rapporten (2009) och Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademin (2009), skapade vi en grov skiss på enkäterna. Inriktningen på enkäterna var 
upplagda på två olika sätt. I konsumentenkäten fokuserade vi på den enskilde konsumentens tankar 
och attityder till tillsatser medan enkäten mot livsmedelsföretag hade som syfte att undersöka 
företagarens syn på konsumenterna i tillsatsdebatten. Vi gick igenom de första utkasten och 
diskuterade enkäternas upplägg, frågeformuleringar samt ordningsföljd på frågorna. Det var viktigt 
att ta hänsyn till formuleringen på frågorna för att inte respondenterna skulle känna sig påhoppade 
eller uppleva att enkäten var komplicerad4. Respondenterna bör varsamt ledas in i enkäten med 
enklare frågor så att deras intresse inte går förlorat. En enkät med komplicerad struktur kan bli ett 
störande moment för respondenten vilket kan leda till bortfall5.  
 
 

Enkät till konsumenter 

Efter handledarens feedback och förslag på små ändringar, utformades en första revidering av 
konsumentenkäten. Därefter testade vi enkätens validitet, det vill säga om våra frågeformuleringar 
var begripliga för konsumenterna och om vi mätte det vi ville mäta (Ejlertsson, 2005). Denna enkät 
testades sedan på bekanta för att få respons på hur de upplevde layout, frågeformulering och 
svarsalternativ. Vi gjorde därefter en ny justering samt skissade på ett följebrev. Brevet utformades 
enligt Ejlertssons (2005) mall, där bland annat enkätens syfte, definition av begrepp, instruktioner, 
anonymitets- och kontaktinformation presenterades (se bilaga 2). Följebrev är ett viktigt verktyg i 
enkäter, men också informativt ur etisk synpunkt som är grundläggande vid genomförande av 
forskande undersökningar (Ejlertssons, 2005). 

Den färdiga versionen av enkäten bestod av följebrev, sex standardiserade frågor med 
svarsalternativ samt utrymme för kommentarer på fyra av frågorna (se bilaga 2). Sista frågan var av 
kvalitativ typ och frågade om konsumenternas syn på tillsatser i framtiden. Därefter kom 
demografiska frågor och till sist en frivillig fråga om framtiden för tillsatser.  
 

                                                           

3 Hanna Sepp, föreläsningar den 2, 5 och 8 februari 2010, Högskolan Kristianstad. 

4 Hanna Sepp, föreläsningar den 2, 5 och 8 februari 2010, Högskolan Kristianstad. 
5
 Hanna Sepp, föreläsningar den 2, 5 och 8 februari 2010, Högskolan Kristianstad.  
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Urval av konsumenter 

För att få en bredd åt resultatet var vår tanke att välja personer i varierad ålder, män och kvinnor och 
flera hushållstyper. För att få en demografisk spridning bland respondenterna genomfördes 
enkätundersökningen vid fyra tillfällen på olika orter i Skåne och Småland; Kristianstad, Tingsryd och 
Hörby. Vi valde forum där vi ansåg oss få svar från personer i olika åldrar, med olika hushållstyper och 
både män och kvinnor. Dessa forum var på en högskola vid lunchtid, Munskänkarnas6 medlemsträff, 
PRO:s7 gymnastikgrupp och på en förskola där föräldrar tillfrågades.  

Ejlertsson (2005) beskriver att det finns olika former för att distribuera enkäter där alla sätt har 
sina för- och nackdelar. Vi valde två tillvägagångssätt: gruppenkäter och enkäter till intresserade 
besökare, så kallad väntrumsundersökning. Att använda metoden gruppenkät innebar att enkäten 
distribueras i en lokal där personer regelbundet strålar samman (Ejlertsson, 2005). Denna metod 
användes då vi besökte Munskänkarna, PRO:s gymnastikgrupp och en förskola. Deltagarna fick vid 
respektive enkätundersökningstillfälle en gemensam kort presentation av enkäten, sedan delades 
enkäten ut och alla fyllde samtidigt i enkäten. Vår användning av väntrumsmetoden skedde i olika 
lunchrum på högskolan där enkäterna delades ut till studenter. Deltagandet var stort och endast 6 
personer avböjde att delta i undersökningen. 

Totalt besvarade 133 personer enkäten. Undersökningen på högskolan ägde rum den 10 mars, 
under två timmar då 60 lunchätande studenter besvarade enkäten. Syftet med att utföra 
undersökningen på högkolan var att främst nå respondenter i åldern 20-40. På Munskänkarnas 
medlemsmöte, den 12 mars, deltog 28 personer. Där ville vi främst nå personer i åldern 41-80. Vid 
undersökningstillfället med PRO:s gymnastikgrupp, den 15 mars, deltog 17 personer. Där var syftet 
att nå personer i åldern 61-80 år. Undersökningen på förskolan, den 9 mars, vände sig till föräldrarna 
som närvarade vid en så kallad föräldrafika. Där besvarade 28 personer enkäten. Avsikten var att nå 
personer i åldern 20-40.  

I åldern 20-40 deltog 79 personer (60 %), i åldern 41-60 deltog 27 personer (20 %) och i åldern 
61-80 deltog 27 personer (20 %). Av dessa var 75 % kvinnor och 25 % män. Fördelningen av 
hushållstyperna blev 15 % ensamhushåll, 46 % hushåll med två personer och 39 % hushåll med tre 
eller flera personer. 
 
 

Enkät till livsmedelsföretag 

En telefonenkät riktad till livsmedelsföretag skapades för att undersöka hur dessa ser på 
konsumenternas attityder till tillsatser. Efter en första sammanställning testades telefonenkäten på 
två egenföretagare med honungs- och mjölkproduktion. Därefter reviderades och finjusterades 
enkäten efter behov. 

Efter flera försök med att kontakta företag via telefon märkte vi att denna metod inte var 
lämplig eftersom företagen inte ansåg sig ha tid att besvara frågorna direkt. Vi utformade då istället 
en datorenkät (Eijlertsson, 2005) och la till ett följebrev som anpassades för att distribueras via mejl 
(se bilaga 3). Den färdiga versionen bestod av fyra standardiserade frågor med möjlighet att 
kommentera samt demografiska företagsuppgifter och en avslutande valfri fråga om tillsatser i 
framtiden. På detta sätt gav vi företagarna mer tid till eftertanke. Fortsättningsvis togs först en 
telefonkontakt och därefter skickades enkäten via mejl. De personer vi fick kontakt med på företagen 
hade varierade positioner vilka var 3 kvalitets- och miljöansvariga, 5 produktutvecklare med ansvar, 5 
informations- och marknadsansvariga och 4 var företagsägare. 

 

                                                           

6 Vinprovarorganisation 
7 Pensionärernas Riksorganisation 
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 Urval av livsmedelsföretag 

För undersökningen ansåg vi att det var viktigt att få en spridning i urvalet av livsmedelsbranscher 
och företag av varierade storlek. Vi definierade små företag med högst 10 anställda, medelstora 
företag med 10-50 anställda och stora företag över 50 anställda. För att få en övergripande bild över 
livsmedelsföretag i Sverige använde vi LivsmedelsSveriges8 (2010) hemsida och deras 
företagsregister. Detta register ansåg vi ha en bra spridning av livsmedelsföretag i hela Sverige och 
inom olika branscher. Under tre veckor försökte vi nå 50 företag. 34 tackade ja till att delta i 
undersökningen men endast 17 besvarade enkäten, vilket ger ett externt bortfall på 50 %. Till de 34 
företag som tackat ja, men av olika anledningar inte besvarat enkäten, skickades ett påminnelsemejl 
med ny enkät. Påminnelsemejlet bidrog inte till att fler företag medverkade utan totalt deltog 17 
företag varav 4 småföretag, 5 medelstora företag och 8 stora livsmedelsföretag. De representerade 5 
livsmedelsbranscher och var inom charkuteri, mejeri, bageri, konserv och färdigmat. 
 
 

Bearbetning och bortfall enkätundersökningarna 

När enkätundersökningarna till konsumenter och livsmedelföretag var genomförda påbörjades 
registrering och bearbetning av insamlad data. För registrering användes kalkylprogrammet Excel. 
Kommentarerna från de öppna frågorna sorterades utifrån våra bestämda teman, information, 
förtroende och attityder, för att sedan analyseras. Insamlad data sammanställdes som tabeller, 
figurer och text. 

De två enkätundersökningarna fick internt bortfall, vilket innebär att respondenten inte har 
svarat på enstaka frågor eller angett ett felaktigt antal svar. Det finns också externt bortfall i 
enkätundersökningen till livsmedelsföretag, vilket betyder att företagen i undersökningen har tackat 
nej till att delta eftersom de ansett sig inte ha tid eller intresse av att svara (Ejlertsson, 2005). I 
resultatet redovisas det interna bortfallet för respektive figur eller tabell. 
 
 

Bearbetning av allt material 

Vi har valt att fokusera vår studie på teman; information, förtroende och attityder. Dessa teman har 
vi haft som en röd tråd i våra undersökningar för att kunna samordna bearbetningen. Valet av dessa 
teman gjordes utifrån våra egna associationer om konsumenter och tillsatser i den debatt som har 
förts och fanns därför med redan innan studierna utfördes. 

Avslutningsvis har vi samlat materialet vi fått fram från intervjuerna och enkäterna i kapitlet 
resultat. Resultaten presenteras i tre separata underkapitel för att tydligt visa resultaten från de 
respektive delstudierna. Därefter diskuterar vi resultatet gemensamt i relation till 
litteraturgenomgång och bakgrund. 
 

                                                           

8
 Livsmedelsbranschens mötesplats på Internet för konsumenter, företagare, myndigheter, organisationer och forskare.  
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Metoddiskussion 
Det var kombinationen av intervjuundersökning och enkäterna till konsumenter och 
livsmedelsföretag som låg till grund för vårt arbete. I efterhand när undersökningarna var 
genomförda insåg vi vad som kunde ha gjorts annorlunda. Arbetet med C-uppsatsen innebar att vi 
hade 10 veckor till vårt förfogande, alltså genomförde vi undersökningarna parallellt med varandra. 
Redan innan vi genomförde undersökningarna bestämdes de teman vi sökte svar på. Det optimala 
hade varit om vi först genomfört intervjuerna för att sedan utforma enkätundersökningar utefter de 
svar och teman som framkom från intervjuerna. 

Hur vi har valt att utforma och ställa frågorna i intervju- och enkätundersökningarna har 
påverkat svaren vi fått på undersökningarna. När det gäller enkätundersökningen mot konsumenter 
hade det varit relevant att fråga respondenterna om de eller någon i deras närhet hade allergi, vilket 
starkt påverkar om man läser innehållsförteckningar. Tiden var en betydande faktor som styrde hur 
vi valde att utforma enkätundersökningarna mot konsumenter. I början skapades en mer detaljerad 
enkät där vi djupare kategoriserade varje fråga för att få mer specifika och ingående svar, men dessa 
reviderades och förenklades till en enkät som krävde mindre tid att fylla i. Eftersom vi är studenter 
som genomförde undersökningen och inte ett stort undersökningsföretag med möjlighet att erbjuda 
ersättning till respondenterna, tror vi att en mindre tidskrävande enkät gjorde det lättare att få ett 
större deltagande. 

I undersökningen använder vi orden forskare, myndighet, livsmedelsföretag, dagligvaruhandel 
och media utan att i följebrevet ge en närmre förklaring vad vi menade med respektive kategori. 
Klassificerar vi som studenter dessa kategorier på samma sätt som våra respondenter? Vi borde ha 
förtydligat detta i enkäten och denna förändring kan ha gett undersökningen ett annat utfall, men 
det är bara spekulationer.  

Den mest problematiska delen av studien har varit enkätundersökningen till livsmedelsföretag. 
Det var svårt att få livsmedelsföretag att medverka i undersökningen. Vad som kan ha orsakat detta 
kan vi bara spekulera i. Vid den första telefonkontakten med livsmedelsföretag avböjde många att 
medverka i enkäten. Vi upplevde att företagen uppfattade orden undersökning i kombination med 
tillsatser negativt och förmodar att de trodde att vi var journalister som ville ställa dem tillsvars för 
sitt användande av tillsatser. Eftersom vi blev varse om denna svårighet ändrade vi tillvägagångssätt 
vilket gjorde att de blev mer tillmötesgående. 

Utifrån våra förutsättningar anser vi att metoderna och urvalet för studien ändå har skapat den 
bredd vi önskat och att vi fått ett tillfredsställande resultat. 
 

Etiska principer  

Våra undersökningar; konsumentintervjuerna, konsumentenkäterna och enkäterna till 
livsmedelsföretag, har behandlats enligt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2010). Vi har 
tagit hänsyn till samtliga krav angående information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Våra 
respondenter har frivilligt gått med på våra undersökningar och har när som helst haft rätt att 
avbryta.  
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Resultat 
Vi som gastronomistudenter har följt tillsatsdebatten sedan den tog fart i slutet av 2007. Frågor vi 
ställt oss är: Hur har konsumenter påverkats av tillsatsdebatten? Hur ställer de sig till vad som sägs 
och hur hanterar de informationsflödet? Genom våra undersökningar har vi fått en klarare bild av hur 
konsumenter tänker kring tillsatser. 

Våra huvudfrågor i undersökningarna har handlat om vad konsumenter har för tankar kring 
och attityder till tillsatser, alltså inte vad konsumenter rent faktamässigt kan om tillsatser. Vi har 
försökt få dem att återge den information de fått om tillsatser, vem de litar på och om de har 
förändrat sitt tänkande och sitt beteende i den rådande tillsatsdebatten. 

Resultatet av vår intervjustudie och de två enkätundersökningarna presenteras separat i detta 
kapitel, för att i det nästkommande kapitlet integreras och diskuteras. Först redovisas resultatet från 
konsumentintervjuerna, därefter konsumentenkäterna och till sist presenteras resultatet från 
livsmedelsföretagen. Vi har valt att presentera intervjuunderökningen först eftersom vi lagt 
tyngdpunkten i vår uppsats kring en kvalitativ analys av vårt material. 
 
 

Resultat från de åtta konsumentintervjuerna 
Syftet med intervjuerna har varit att ta reda på hur enskilda konsumenter beskriver och resonerar 
kring tillsatser. Samtalspunkter som tagits upp har varit allt från vad respondenterna spontant tänkt 
på när vi sagt ordet tillsats, till de mer specifikt utformade frågorna om var konsumenterna får 
information om tillsatser ifrån och vilka aktörer de har förtroende för i tillsatsdebatten. Efter 
transkribering och tematisering har vi samlat det analyserade materialet under de sammanfattande 
rubrikerna Problemlösning i vardagen, Informationsbrus om tillsatser och Alla är vi experter. 
Intervjupersonerna finns beskrivna i metodavsnittet och citeras i arbetet med fingerade namn. 

Som en inledning på intervjuerna bad vi respondenterna att tänka på ordet tillsatser. Vilka 
tankar och handlingar associerade de till? Från intervjuerna läser vi ut att konsumenterna spontant 
tänker på något negativt och på ordet E-nummer när tillsatser nämns. Flera säger sig också förknippa 
tillsatser med smaksättningar som kryddor och socker. Mats säger spontant att tillsatser behövs 
medan Eva känner att det är något onödigt. Sara uttrycker sig så här ”… nått som inte är naturligt… 
nått kemiskt…”. Tore som överlag har en negativ känsla för tillsatser nämner sin skepsis som  
”… glutamatkonstigheter…”. Den gemensamma attityden är en misstänksamhet för tillsatser.  
 
 

Problemlösning i vardagen 

Tillsatsperspektiv 

Alla respondenter säger att deras uppfattning om tillsatser har ändrats sen de fick eget hushåll och 
själv skulle ansvara för inköp av mat och dryck. Ellen som just varit student säger att hon blivit mer 
kritisk till tillsatser. Men hon funderar också på det faktum att hennes mamma är dietist vilket hon 
tror har gjort henne insatt redan innan hon flyttade hemifrån. Maria började tänka på vad mat 
innehöll när hon blev sambo och fick bättre ekonomi ”… Då är det roligare att laga mat och då gör 
man mer saker från grunden och då tänker man mer på vad man köper…”.  

Huruvida intervjupersonerna har barn eller inte har också betydelse för hur de resonerar kring 
tillsatser. Sara och Eva som båda har små barn tänker att de vill ge barnen bra mat. Eva tänker på 
framtiden och säger ”… det klart att man vill ju inte att man ska ge barnen någonting idag som de blir 
sjuka av om tjugo år…”. Sara har just börjat ge smakportioner till sin son och tänker nu mer på vad 
som finns i maten ”… då läser jag på innehållsförteckningen på burkarna jag köper i affären. […] 
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alltså jag vill ge honom så naturligt som möjligt […] jag köpte majs och potatis (barnmatsburkar) 
häromdagen och då såg jag att det var stärkelse i…” Hon blir lite orolig över vad stärkelse kan vara 
och funderar på om det är okej att ge det till sonen. 

När vi frågar Mats om hans uppfattning om tillsatser har förändrats tänker han tillbaka på 70-
talets debatt om läsk då det var färgämnen som ifrågasattes ”… Jag tror att de inte var helt ofarliga 
de färgämnena, så man misstänkte dem en hel del…” För övrigt tänkte han inte på andra tillsatser när 
han flyttade hemifrån för 25 år sen.”… Det som säljs i affären är väl ätbart tänkte jag ju…” säger han 
och skrattar. 

Tore och Sonja, som båda är över 60, upplever att de har större kunskap nu än när de första 
gången fick eget hushåll i slutet av 60-talet. Tore säger ”… Jag har en allmän känsla att man 
manipulerar mer med maten, ja för att tycka att den är jättehärlig och god och frisk och sund. Och att 
man naturligtvis har utvecklat också det hela så man har bra tillsatser och får fräscha varor, men de 
är väl lite för mycket…” Sonja säger att hon började tänka på tillsatser när hennes son blev känslig för 
lättmjölk på 70-talet. Hon säger ”… och det var någon tillsats där som han fick utslag av. Så redan då 
började jag lite fundera på vad de var […] Och det var ingen som trodde på mig på den tiden -76 
någonting…” Dessutom har hon alltid varit intresserad av nyttig mat och har hängt med i 
matdebatten relativt väl under årens lopp. 

Vi ser att respondenternas hushållssituation bidrar till tillsatsmedvetenheten. Det vill säga 
personer med hemmavarande barn tänker generellt mer på innehållet i maten. Kort sagt är de mer 
uppmärksamma på tillsatser ju fler de har ansvar för och ju äldre de själva är.  
 
 

Nej tack! 

Den tillsatsgrupp som respondenterna oftast försöker undvika är sötningsmedel. Mats säger att det 
”… är ju billigare kemiskt än naturliga. Jag försöker undvika det helt…”. Maria har blivit uppmanad av 
en kompis som hon upplever som kunnig, att inte köpa produkter med sukralos och därför undviker 
hon att köpa framför allt light-läsk. Per i sin tur undviker sötningsmedlet aspartam då han har hört 
att aspartam är besläktat med nervgas. Teorin han hört var att nervgas har en mycket söt doft och 
forskarna kunde med utgångspunkt från doftens molekyler framställa aspartam. Per funderar då på 
hur nyttigt aspartam egentligen är? Detta gör att han har blivit mer skeptisk till alla sorters 
sötningsmedel. Sonja berättar att hon förut undvikit socker och därför ätit light-produkter men för 
några år sen läste hon att sötningsmedel inte heller var bra och alltså undviker hon både socker och 
sötningsmedel nu.  

Maria berättar att hennes kompis varnat henne för tillsatsen glutamat. Sara tar också upp 
glutamat men hon är osäker på vad hon vet. ”… Alltså det som ploppar upp i mitt huvud nu är 
glutamat … det är inte så att ser jag det, så tar jag inte det. Det är säkert mediedebatten jag har hört 
det från…”. Glutamat har varit häftigt debatterat i media vilket gör att det är högst troligt att hon 
hört om det genom media. 

Några av respondenterna säger att det inte finns någon speciell tillsats som de undviker. 
Samtidigt menar de att det generellt finns för mycket tillsatser. Tore säger att han har ”… en allmän 
känsla av att det är för mycket…” och Ellen tycker ”… kanske inte är så att jag konsekvent väljer 
bort… men jag har en negativ attityd till dem…”. 

Det verkar vara svårt för konsumenterna att veta vilka tillsatser som bör eller ska undvika. 
Respondenterna har i allmänhet en skeptisk attityd men har svårt att definiera sin känsla. En av 
respondenterna menar att eftersom alla tillsatser är godkända så behöver de inte undvikas. Någon 
annan tänker tvärtom och undviker alla tillsatser eftersom personen anser sig själv sakna kunskap om 
hur tillsatser påverkar kroppen. Vi tycker oss se ett mönster som visar att respondenterna fastnar för 
en tillsats som de sedan uppmärksammar genom att utesluta eller åtminstone vara mer 
uppmärksamma på. För Per är det aspartam, för Maria är det sukralos medan Mats undviker alla 
typer av sötningsmedel. 



29 

 

Informationsbruset kring tillsatser 

Tillsatser på köpet 

Den information som konsumenterna förfogar över har kommit från många olika aktörer. Dessa 
aktörer kan vara tidningar, TV, populärvetenskapliga böcker, sociala medier, direktreklam, 
myndigheter, med flera. Följaktligen är informationskanalerna många precis som åsikterna i ämnet. 
Till skillnad från information om tillsatser möter konsumenten tillsatsbegreppen när de läser 
innehållsdeklarationer på livsmedelsförpackningar. Den enda information som finns där är 
funktionsnamnet och själva E-numret men därutöver inget annat. Konsumenter tar ändå ställning till 
tillsatser varje dag. Mest konkret görs det medan de är i affären och handlar. Tidigare inhämtad 
information finns som en grund för de beslut som tas. Innehållsdeklarationen på livsmedlet står 
oftast med små bokstäver på baksidan av förpackningen och är inte alltid lätt att förstå. Enligt våra 
respondenter skiljer det sig åt hur ofta de läser innehållsförteckningar. Eva, Maria och Mats som har 
allergiker i familjen är tvungna att läsa ingrediensförteckningarna extra noga vilket gör att ”… då får 
man tillsatser på köpet…” enligt Maria. Men Eva menar att ”… Eftersom jag inte vet vad det betyder 
så hoppar jag alltid över dem…”.  

Maria, Sonja och Tore har ett system för att bedöma livsmedelsprodukterna vid inköpstillfället 
och det bygger på hur lång innehållsförteckningen är. Maria har fått berättat för sig att om socker 
och vatten står tidigt i innehållsdeklarationen bör man avstå från att köpa produkten. Därför har hon 
strategin att titta på de tre första ingredienserna men samtidigt nämner hon att det beror på vilken 
produkt som hon tittar på. Sonja fokuserar på själva mängden ingredienser i innehållsförteckningen. 
Även Tore tycker att mängden spelar roll och säger ”… Jo kanske jag reagerar på en sak och det är om 
det står väldigt många tillsatser man tycker det känns konstigt på nått sätt […] Alltså att det är 
alldeles för många sorter och att de är onödiga. Det är vad jag har hört, ja… liksom att det är lite för 
säkerhets skull mycket tillsatser…”. 

Sara och Per benämner sig själv som vanemänniskor. De tittar sällan på innehållsförteckningen 
utan väljer mat utifrån vad de vanligen brukar köpa. Per säger ”… Även om jag tar nya grejer tittar 
jag nog inte…”. Sara läser ibland innehållsförteckningen men i ett annat syfte ”… Jag kanske inte 
framför allt tänker på tillsatserna…” utan hon vill se hur stor sockerhalten är eller om det finns 
mycket fullkorn i produkten. Hon är däremot noggrann med tillsatserna i kött- och charkprodukter 
”… Skinka som man tycker borde vara bara kött, så är de då hur mycket som helst i… Alltså jag är 
ganska känslig när det gäller kött… Nej men alltså även om den (skinkan som köps i charkdisken) är 
dyrare så köper jag skinka för att ja vill att den ska vara god och inte för att blöta upp mackan…”. 
Sara tänker att de produkter som köps över disk inte innehåller så många tillsatser som de 
färdigpaketerade gör. 
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Medias mummel 

Respondenterna säger att media är den största informationskanalen för tillsatser. Eva säger att hon 
lyssnar när media varnar för något farligt. Per som pendlar till och från jobbet varje dag, nämner 
tidningen Metro och säger ”… Ja de blir nog mest media om man slöläser någon tidning…”. Tore är 
journalist och utbrister ”… Ja media är det ju i allra högsta grad…” och gör sen en ganska detaljerad 
uppdelning av tidningar och menar att facktidningar och då framför allt mattidningar är 
informationsrika medan han är mer skeptisk till kvällstidningar.  

En del av respondenterna upplever att media tar upp ämnet tillsatser när det finns något 
negativt eller ifrågasättande att skriva om. ”… Alltså skrivs det någonting om tillsatser i media så är 
det ju oftast på grund av att de tror att det är farligt på nått vis. […] Det är väl först då de är 
intresserade […] kommer aldrig nått uppföljande…” säger Per. När det gäller kvällstidningar säger 
respondenterna att det är stora och varnande rubriker som säljer men ingen har gett någon 
kommentar om varför fackpressen skriver om tillsatser. 

Som konsument kan det vara lätt att koppla de pågående debatterna med varandra även om de 
handlar om olika saker. En av respondenterna blandar ihop olika matdebatter i media och säger ”… 
Läser man en artikel om tillsatser i viss mat så… hysterin med köttprodukter från ICA MAXI, om en 
massa tillsatser, och man malde om det och höll på att greja. Då följer man med mer på nått sätt i 
tidningen. Dagstidningar framför allt, inte kvällstidningar för de e bara… Alltså ena veckan… andra 
veckan gå ner 20 kg, ät bara fett…”. Här kan vi konstatera att respondenten blandat ihop 
köttfärsskandalen med tillsatsdebatten och olika dieter, det vill säga de debatter som pågick 
samtidigt i media. Det är inte lätt att som konsument sortera i informationsflödet. Respondenten är 
långt ifrån ensam om att ha svårt att separera den ena debatten från den andra.  
 
 

Jag har hört att… 

Det är dock inte bara media som fungerar som informationskanal utan även vänner, familj och 
arbetskamrater. Maria och Sonja har fått information från arbetskamrater som anses vara insatta i 
ämnet ”… hon är väldigt insatt i sådana här grejer och det var hon som fick mig att läsa ’Den hemlige 
kocken’…”. Detta har haft stor betydelse för hur intresserade de blivit av tillsatser. Sara nämner en 
släkting som gärna diskuterar tillsatser efter att ha läst en bok i ämnet. Per berättar om sina 
arbetskamrater som följt TV-programmet Landet Brunsås vilket de sedan pratat om i lunchrummet. 
Maria har en arbetskompis som säger ”… Att undvika så mycket halvfabrikat som möjligt…”. Vidare 
talar hon om vilken följd detta har fått för hennes eget handlingssätt, att hon börjat köpa råvaror och 
lagar mer mat från grunden. 

Eva hänvisar till personer i sin närhet som hon fått mycket information ifrån. För något år 
sedan arbetade hon på en arbetsplats där det erbjöds många föreläsningar om hälsa och livsstil. För 
henne har en återkommande föreläsare haft stor betydelse. Eva berättar målande att hon påverkats 
men att det praktiska i vardagen ofta är klurigt att fundera över. ”… och får tips på vad man ska äta… 
Jag blev så hjärntvättad med att det skulle man ha och sen att vi skulle äta riktigt smör…”. Ellen 
nämner att hon får information om tillsatser genom böcker och från skola vilket kan förklaras med 
att hon är nyutexaminerad dietist. Hon känner sig mer ambivalent till informationen hon fått. Hon 
hänvisar till naturlighetstrenden som många har tagit till sig idag. ”… Allting ska vara så otroligt 
naturligt. Det får inte vara tillsats i någonting för det är farligt… sen genom utbildningen har jag väl 
mer fått liksom just en kunskap om att det finns bra tillsatser…”.  

Mats har fått information om tillsatser hemifrån eftersom hans mamma syltade och saftade 
mycket. För henne var det naturligt att använda konserveringsmedel för att öka hållbarheten. Vi kan 
konstatera att personer i respondenternas omgivning är betydelsefulla informanter. 
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Random info 

På grund av den mängd information som konsumenterna tar till sig är det inte lätt för dessa att veta 
vad som är en tillsats eller inte. Spontant säger Sonja att hon i första hand förknippar ordet tillsats 
med ”… Socker för att det ska smaka godare…”. Sara nämner också socker men tänker att det ändå 
är skillnad mellan det och andra tillsatser. ”… Socker är väl kanske också en sorts tillsats men inte på 
samma sätt som förtjockningsmedel…”. Tore tänker på kryddor men säger att han helst vill ha 
tillsatsfritt ”… Om de bara står så där en massa siffror, E:n och sådant där. Men däremot om det står 
vitpeppar eller någonting, lök, då känns de okej även om det inte är riktigt äkta, jag vet inte…”. Vi 
menar att han är osäker på om kryddor är äkta eller om de är likvärdiga med andra tillsatser. Tore 
och Sonja förväxlar informationen om tillsatser med olika råvaror medan Sara blandar ihop det med 
olika märkningar. Hon säger ”… Jag tror att ekologiska produkter kommer att få mer framfart. […] 
Idag är det väldigt dyrt att köpa ekologiska produkter och kravmärkta produkter och rättvisermärkta 
produkter. (Innehåller ekologiska produkter färre tillsatser?) Ja, det brukar de nog. Ser man något 
svanenmärkt då tycker man nog det är bättre än att köpa icke svanenmärkt. Ser man att det är 
rättvisemärkt så tänker man att den här är bättre än att köpa omärkta. Sen vet jag inte om det har 
med tillsatser att göra men det är nog inte helt… Det har nog också med vilket (varu-)märke det här 
med märkets status vem som tillverkar det. Man tittar mycket på det, det göra man. Och vilket rykte 
det företaget har…”. Sara nämner flera olika märkningar på livsmedelsprodukter. Hon ifrågasätter 
sina egna tankar och undrar över om de verkligen har med tillsatser att göra. Tills sist övergår hennes 
tankar till att mängden tillsatser påverkar företagets rykte. Hon accepterar fler tillsatser i 
lågprisvarumärken och tror att de ledande varumärkena innehåller färre och mindre mängd tillsatser.  

Det genomgående för respondenterna, när det gäller vilken information de fått om tillsatser, 
är känslan av att det förmodligen är negativt med den mängd som finns i dagens mat och speciellt i 
färdigmaten. Det är också påtagligt med den förvirring som finns hos konsumenterna eftersom det 
stora informationsbruset är näst intill omöjligt att överskåda och särskilja från vartannat. För Sara 
och Tore och många andra är diskussionen om ekologiskt, äkta varor, kravmärkt och tillsatsfritt i 
grund och botten samma sak. Huvuddragen i respondenternas uppfattning om vilken information de 
fått är att tillsatserna är för många, oftast är onödiga, att naturliga råvaror är bästa alternativet men 
också att tillsatser kan vara bra i vissa fall. 
 
 

Alla är vi experter 

Tillit och förtroende för tillstatsinformation 

Det är svårt att säga något generellt om respondenternas tillit och förtroende för informationen från 
olika källor. Sonja, som tycker det är förvirrande med alla olika experter, har en kritisk inställning och 
reflekterar över vem det går att lita på i tillsatsdebatten. ”… Jag trodde väl förr mer på vad som står i 
tidningarna men nu har jag läst så pass mycket att jag vet att en tidning skriver så, och en annan 
skriver så. […] Och så trodde jag på ’Den hemlige kocken’ så pratade jag med […] och fick reda på att 
han var journalist och då började jag fundera… Jag känner mig ganska osäker på vad som är sant och 
inte sant…”. Även den källan som hon får mest information ifrån ställer hon sig lite ifrågasättande till 
”… Jag litar på den informationen jag får från min kollega men jag tar det ibland med en liten 
klackspark för jag tycker hon är lite för extrem…”. 

Journalisten Tore sätter störst tilltro till specialtidningar med kända skribenter vilket borgar för 
en viss kvalitet. Han påpekar också att seriositeten försvinner från en tidning om kända trovärdiga 
personligheter används i andra sammanhang. Som han säger ”… Men då får inte Tina dansa alldeles 
för mycket liksom… ja seriositeten försvinner litegrann från henne… nej jag tror inte det är hennes 
fel… det beror på hur de använder henne…”. Han syftar på TV-kocken Tina Nordström som varit med i 
TV-programmet Let´s Dance vilket han tycker har tagit bort en del av hennes trovärdighet som 
matexpert. Maria anser att det har stor betydelse vem informationskällan är samt i vilken mediaform 
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det för medlas. ”… Skulle det komma ett flygblad i postlådan så skulle man bara titta på det och ’vad 
är detta?’ […] Skulle det vara att Janne Josefsson skulle ha nått debattprogram om ’det här är 
jättefarligt!’ […] så skulle man kanske mer lita på det han säger, för att han är ett så känt namn…”. 

För att ytterligare förtydliga att det är viktigt med personerna bakom informationen säger Per 
”… hade man tittat på ett TV-program och någon hade sagt att de kommer från Livsmedelsverket så 
hade man ju klart lyssnat mer kanske, än om det hade varit en vanlig reporter som hade sagt samma 
sak i princip…”. Tore prenumererar på nyheter från livsmedelsverket och säger ”… Alltså normalt har 
jag ju tilltro till dem… egentligen känns det ibland som att de ligger i bakvattnet också… EU som 
ställer högre krav och så kommer de efter… Så jag vet inte riktigt. Ibland verkar det som om de vimsar 
omkring så…”. Han litar på vad Livsmedelsverket säger men tycker samtidigt att de är lite otydliga 
och inte alltid uppdaterade. 

Ellen som är nyutexaminerad dietist tänker på sina före detta lärare och säger ”… Ja, jag har 
nog ett kritiskt förhållningssätt överlag. Därför att det […] vet jag kanske kommer från personer med 
liksom relevant utbildning…”. Hon litar på vad de sagt till henne och tror att de kan sin sak. Några av 
respondenterna ifrågasätter om det finns skäl att tro att någon aktör ljuger i debatten. Eva litar på sin 
favoritföredragshållare och frågar ”… varför skulle hon stå där och ljuga?…”. Mats resonerar på ett 
liknande sätt om livsmedelsföretagen ”… Jag tror inte det finns någon anledning att tro att de ljuger 
en rätt upp i ansiktet…”. Per ifrågasätter om livsmedelsföretagare alltid talar om vad de använder i 
sina produkter och säger ”… Frågan är om de vågar vara ärliga?…”. 

Sara som har stor tilltro till matmagasin nämner tidningen Buffé ”… Den typen av tidningar som 
jag har… Buffé… att det är experter som uttalar sig och väl insatta i ämnet […] den informationen är 
granskad på ett sätt så att det är branschfolk och ja, kunniga människor…” som skriver i den. Sara 
resonerar vidare om experter och journalisters olika utgångspunkter och sätt att förmedla 
information ”… Ja, men jag tänker att en expert ändå är en expert. Alltså de har forskat om det och 
läst väldigt mycket. Den personen jag kanske litar mer på av den anledningen att jag tror också att 
den är mer kunnig. Journalisten å andra sidan representerar folket mer och kanske kan förmedla 
information så att jag förstår det på ett sätt som inte experten kan göra. Så det är kanske lättare att 
lyssna till journalisten egentligen. Det beror ju också på hur experten är och så där och vilket sätt man 
har…”. Vi tänker att Sara verkligen sätter fingret på en viktig punkt. Experter och journalister har helt 
olika utgångspunkter i sina arbeten. 

Konsumenter har många att ta hänsyn till när de gör en trovärdighetsbedömning. Man skulle 
kunna tro att forskningen på aktuellt område skulle vara grunden för bedömning av fakta, men tyvärr 
är konsumenter inte så insatta i forskarvärlden. Dessutom kan olika forskningsresultat inom samma 
ämne tillsynes motsäga varandra. Utifrån vad respondenterna säger bildar de sig en uppfattning och 
värderar information med hänsyn till den egna situationen, kollegers uppfattningar, sin familj, 
tidningars påståenden och meddelanden från andra informationskällor. 

För konsumenter är det inte lätt att hitta rätt i mediedjungeln. Media är ingen enhetlig kanal 
med objektiv information och detta har respondenterna uttryckt genom att de är ense om att de kan 
lita olika mycket på till exempel en tidning beroende på vilken tidning det är. Flera graderar 
trovärdigheten på tidningar till att fackpress exempelvis mattidningar är mest trovärdiga. 
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Framtidsspaning 

Att spana in i framtiden är spännande samtidigt som det också är viktigt. På detta sätt kan man 
skönja kommande trender och tendenser som kan vara till gagn för till exempel livsmedelsföretag. 
Det är lätt att gissa och föreställa sig tillsatsförändringar men omöjligt att vara säker på något. Tore 
tror på ett separerat samhälle när det gäller mat. Nu förtiden kan konsumenter köpa märkta 
ekologiska livsmedel och han tror att det går åt samma håll med tillsatsfri mat. De som är 
kapitalstarka kan handla den dyra maten utan tillsatser medan andra konsumenter får acceptera den 
billiga maten med tillsatser, menar Tore. Ellen tror att företagen är positiva till tillsatser men att de 
måste förändra användningen eftersom konsumenter inte vill ha det längre. Hon säger att 
konsumenten är ”… väldigt kritisk till tillsatser… man är rädd för allting som är processat på nått sätt 
tillsatt… Oj nu ska de vara så himla back to basic …”. Eva och Per tror att det kanske forskas mer inom 
området och kommer fram till att det kanske inte är så farligt med tillsatser. Vidare tänker de att det 
är en kostnadsfråga eftersom de menar att mat utan tillsatser är dyrare. 

Sonja kopplar ihop tillsatsdebatten med livsmedelföretag och säger ”… Jag tror att de börjar bli 
lite skrajsna nu eftersom det har blivit en debatt och det kan vara bra. För jag tror att de inte har 
brytt sig om sånt innan. Det har varit att pressa priset. Och det är ju fortfarande, det är ju pengar som 
styr…” Hon hoppas att det blir färre tillsatser men eftersom priset styr tänker hon att utvecklingen 
går åt andra hållet. Sonja är misstänksam mot livsmedelsföretag och fortsätter ”… Jag tror att det blir 
tillsatser på lite fulare sätt… det blir svårt att veta vad är tillsatser. Att de kommer att bli smartare på 
det sättet. Dom kommer dölja det på ett annat sätt…”. 

Mats är övertygad om att livsmedelsföretagen har berörts av tillsatsdebatten och säger ”… De 
får kolla igenom om de kan använda något annat. Eller om det finns något som är naturligt […] 
istället för något som är gjort på kemisk väg. …”. Mats tänker vidare och säger ”… De är ju billigare 
kemiskt än naturliga…” Han menar att konsumenter vill veta vad tillsatser är ”… Dom kan ju tro att 
allt är farligt, till och med stärkelse ju …”, eftersom de inte har klart för sig vad orden står för. Mats 
resonerar också som Sonja med att minskning av tillsatser inte kommer att ta fart förrän något 
drastiskt händer, och säger ”… att det blir en larmrapport. På nått vis att man upptäcker att det är 
farligt eller. Att man går ut med någon form av varning…”. 

Sara kopplar framtidens tillsatser med dagens trender och menar ”… Det känns ju som att 
trenden nu är att det ska vara så naturligt som möjligt. Men det går nog inte att bara ha naturliga. 
Alltså det måste nog vara tillsatser i viss typ av mat, så jag tror inte man kommer ifrån det… ja, att 
trenden ändå blir att man försöker få bort så många tillsatser som möjligt, men att det finns kvar 
ändå…”. 

Inför framtiden känner sig respondenterna kritiska mot livsmedelsföretag. De tänker att det är 
en kostnadsfråga för företag om livsmedelsproduktionen ska förändras mot färre tillsatser. Vi får 
också en känsla av att flera respondenter tror att användandet av tillsatser blir oförändrat. De 
hoppas dock på en minskning. För att en minskning ska ta fart behöver något dramatiskt hända, till 
exempel ett kraftfullt matlarm som berör tillsatser. Vi kan känna en viss pessimism inför framtiden 
och att respondenterna tror att de är helt hänvisade till vad livsmedelsföretagen gör. 
 



34 

 

Resultat av enkätundersökning till konsumenter 
För att få en bredare insikt i konsumenters uppfattningar om tillsatser utifrån den rådande 
tillsatsdebatten i media har vi även genomfört en enkätundersökning till konsumenter (se bilaga 2). 
Frågorna i enkäten handlar om informationskällor, förtroende för aktörer i tillsatsdebatten, hur väl 
respondenterna anser sig känna till olika tillsatser, hur ofta respondenterna söker efter tillsatser i 
olika livsmedelsgrupper och hur de ser på tillsatser i framtiden. I slutet av vissa frågor har det funnits 
utrymme för respondenternas egna kommentarer där de haft möjlighet att komplettera med 
ytterligare information. Det är den totala mängden respondenter (N=133) som gett underlag för 
enkätens resultat. Alla frågor har fått ett mindre internt bortfall. Samtliga citat i detta resultatavsnitt 
kommer från konsumentenkäternas öppna kommentarsdel. 
 

Informationskällor 

 
  Figur 2 

Resultatet presenterar de informationskällor respondenterna (N=133, n=130) får sin information om  
tillsatser ifrån. I denna fråga har respondenterna fått välja valfritt antal svarsalternativ utan att  

ange inbördes ordning.  

 
 
Resultatet visar att 84 % av respondenterna får information om tillsatser genom media, till exempel 
TV-program, nyheter, reklam och böcker. I kommentarerna valde 20 respondenter att specificera 
flera av deras informationskällor. De nämner bland annat Den hemlige kocken (Mats-Erik Nilsson), 
Annika Dahlqvist (läkare och författare), TV-programmet Landet Brunsås, vissa facktidskrifter, reklam 
i livsmedelsbutiker och sökmotorn Google. 39 % får sin information ifrån myndigheter, exempelvis 
Livsmedelsverket. 19 % hämtar information från livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln och 
nästan lika många 18 %, tar del av information från forskning, det vill säga från professorer och 
forskare. Några respondenter kommenterar att de valt forskning då dessa aktörer anses vara mer ”… 
seriös och trovärdig…” än övriga aktörer. De flesta nämner också att de får mycket information från 
familj och vänner och saknade därför det alternativet i vår enkät. 
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Konsumenters förtroende för aktörer gällande tillsatser i maten 

 
  Figur 3 

Resultatet visar hur stort förtroende respondenterna (N=133, n=132) har för olika aktörer i tillsatsdebatten. 
 

 
Nästan hälften 49 %, av alla respondenter anser sig ha varken stort eller litet förtroende för media 
vilket är nästan 10 gånger mer än de som har ett stort förtroende 5 %. Cirka en tredjedel 29 %, säger 
sig ha ett litet förtroende medan 17 % har inget förtroende för media. 15 personer har valt att 
kommentera frågan och många tycker att media gärna förstorar upp ofarliga saker till stora saker 
vilket ger ett lågt förtroende. 

Förtroendet för livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln är lågt då 39 % av 
respondenterna, anger att de har ett litet förtroende och en av fem (21 %) inte har något förtroende 
alls för dessa aktörer. 2 % av respondenterna har ett stort förtroende och 36 % har varken ett stort 
eller litet förtroende. En del respondenter nämner i kommentarerna att de inte har något förtroende 
för livsmedelsföretag då de bara vill tjäna pengar. 
 

”Det finns advokater och advokater, den ena är ärlig och den andra är oärlig. 
Detsamma gäller för aktörer som uttalar sig i ’tillsatsfrågan’. Det är kanske så att 
man egentligen inte har så stor koll som man utger sig för att ha, eller har ’forskat’ 
sig till”.  

 

39 % av respondenterna säger sig ha ett stort förtroende för forskningen och lika många är likgiltiga 
och säger sig ha varken stort eller litet förtroende. De respondenter som har ett litet förtroende är 14 
% och 5 % av respondenterna säger sig inte känna till denna aktör. En av respondenterna säger att 
ibland kan reklam ljuga för att sälja mer, därför tycker respondenten att forskning är mer seriös och 
trovärdig. 

Ungefär hälften av respondenterna 45 %, säger sig ha ett varken stort eller litet förtroende till 
myndigheter. 33 % har ett stort förtroende medan 12 % har ett litet och 10 % saknar förtroende för 
denna aktör. Enligt kommentarerna känner respondenterna stort förtroende för myndigheter och 
forskning eftersom de anses vara ”… trovärdiga och oberoende...”.  
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Att läsa på innehållsförteckningen 

Ett sätt att bedöma vilka tillsatser en produkt innehåller är att läsa innehållsförteckningen. Vi frågade 
respondenterna hur ofta de läser innehållsförteckningen när de handlar för att kontrollera 
förekomsten av tillsatser. Mer än hälften av respondenterna, 63 %, säger att de läser 
innehållsförteckningen på vissa varor, medan 23 % aldrig tittar på innehållsförteckningen. 9 % läser 
alltid på innehållsförteckningen och 5 % av respondenterna läser på varor de inte köpt tidigare. Vissa 
produktgrupper (se tabell 1) har varit mer omdiskuterade i tillsatsdebatten. Kan dessa diskussioner 
ha inverkat på hur ofta konsumenter tittar efter tillsatser på vissa produktgrupper? 
 
 
Tabell 1 

Här presenteras i vilken omfattning respondenterna (N=133) läser på 
innehållsförteckningen för att kontrollera förekomsten av tillsatser. Understrykningen 

symboliserar det högsta värdet för respektive produktgrupp. Antalet respondenter 
presenteras i kolumnen till höger i tabellen. 

Produktgrupp Nej % Ibland % Alltid % Antal 

Konfektyr/snacks 35 48 17 n=132 

Konserver 32 51 17 n=132 

Chark 36 42 22 n=131 

Mejeri 37 48 15 n=131 

Bageri 33 44 23 n=130 

Färdigmat 21 50 29 n=125 

Alkohol 74 22 4 n=130 

Tobak 82 10 8 n=120 

 
 
 
Respondenterna har fått ange hur ofta de läser innehållsförteckningen på olika produktgrupper. De 
flesta har valt alternativet ibland ur sex av tio produktgrupper. Dessa grupper är: konserver 51 %, 
färdigmat 50 %, konfektyr 48 %, mejeri 48 %, bageri 44 % och chark 42 %. Den produktgrupp där  
74 % av respondenterna inte läser innehållsförteckningen är alkohol och 82 % har svarat tobak, men 
denna fråga har ett högt bortfall då 13 personer har valt att inte svara.  

Kommentarerna domineras av information där respondenterna berättar att de inte använder 
tobak. Övriga kommentarer handlar om respondenternas olika anledningar till varför de läser på 
innehållsförteckningen vilket till exempel beror på allergi i familjen. En respondent skriver att de har 
laktosintolerans och nötallergi i familjen, medan en annan understryker att de har allergi mot 
tillsatser bland annat azofärger. 
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Syftet med tillsatser i mat 

 
Figur 4 

Här presenteras vad respondenterna (N=133, n=126) tror är syftet med tillsatser i maten. 
I denna fråga har respondenterna fått välja tre svarsalternativ utan inbördes ordning, som  

de ansåg vara de främsta skälen till att tillsatser används i maten. I diagrammet redovisas det  
exakta antal svar respektive alternativ har fått. 

 
 
 
Majoriteten av respondenterna 106 av 126, säger att tillsatser används för att ge maten längre 
hållbarhet. 85 respondenter tror att syftet med tillsatser är att förstärka doft, smak, konsistens och 
färg och 53 stycken tror att livsmedelsföretagen kan sparar pengar genom att använda tillsatser. 
Nästan lika många, 52 personer, säger att tillsatser gör att dyra råvaror kan bytas ut mot billiga 
råvaror. 45 av respondenterna tror att äkta varor kan bytas ut mot oäkta varor. 29 respondenter 
säger att tillsatser används som utfyllnad. Minst antal, endast 8 stycken, förknippar tillsatser med att 
de ger maten ett högre näringsinnehåll. 
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Kännedom om tillsatsgrupper 
 

Tabell 2 

Här presenteras hur väl respondenterna (N=133) anser sig känna till olika tillsatsgrupper. 
Understrykningen symboliserar det högsta värdet för respektive tillsatsgrupp. Antalet respondenter 

presenteras i högra kolumnen i tabellen. 

Tillsats 
Inte alls 

% 

Har hört talas  
om, men känner  

inte till % 
Känner till 

% 

Känner till 
mycket väl 

% 
Anta 
Resp. 

Färgämnen  2 18 59 21 n=132 

Konserveringsmedel 0 10 60
 

30 n=131 

Antioxidationsmedel 24 37 30 9 n=129 

Emulgeringsmedel 18 35 37 10 n=128 

Stabiliseringsmedel 13 32 45 10 n=130 

Förtjockningsmedel 2 26 53 19 n=129 

Geléringsmedel 31 34 25 10 n=130 

Sötningsmedel 2 6 45 47 n=131 

Smakförstärkare 4 19 57 20 n=129 

Ytbehandlingsmedel 34 47
 

16 3 n=129 

Förpackningsgaser 41
 

34 15 10 n=130 
Klumpförebyggande-
medel 38 38 19 5 n=130 

Syror, baser och salter 15 40 31 14 n=128 

 
 
 
Respondenterna har fått ange hur väl de anser sig känna till varje tillsatsgrupp. Resultatet visar inte 
respondenternas faktiska kunskaper utan hur väl de själva värderar sin kännedom om olika 
tillsatsgrupper. 

Sötningsmedel 47 % är den tillsatsgrupp där flest respondenter i förhållande till övriga 
svarsalternativ angett att de känner till mycket väl. 6 av de 13 tillsatsgrupperna känner 
respondenterna till väl och dessa är: konserveringsmedel 60 %, färgämne 59 %, smakförstärkare 57 
%, förtjockningsmedel 53 %, stabiliseringsmedel 45 % och emuleringsmedel 37 %. Respondenterna 
har hört talas om, men känner inte till 5 av 13 av tillsatsgrupper. Dessa är ytbehandlingsmedel 47 %, 
syror, baser och salter 40 %, antioxidationsmedel 37 % och geléringsmedel 34 %. Klumpföre-
byggandemedel representeras också i denna grupp med 38 %, lika många respondenter anser att de 
inte känner till denna tillsatsgrupp alls och detsamma gäller med förpackningsgaser 41 %. 

13 respondenter valde att kommentera frågan och några av dessa berättar att de bara har hört 
talas om de tillsatser som anges i frågan. När respondenterna ser på den mat de äter och konstaterar 
att det finns många tillsatser som egentligen inte borde finnas där, upplever de att det är svårt att 
veta vad som är mat eller inte. De skriver: 
 

”Mycket man egentligen stoppar i sig som man egentligen inte vet vad det är eller 
vad det egentligen gör där”. 

”Vissa tillsatser måste man ha, men de flesta är onödiga”. 

”Vissa kan ge allergier och astma!”. 
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Konsumenter spår om tillsatser framtiden 

Fler än hälften av respondenterna (N=133, n=73) valde att kommentera tillsatsernas vara eller inte 
vara. De tog upp i vilken omfattning tillsatser kommer att användas i framtiden, om de kommer att 
öka eller minska samt vad det innebär. Funderingar runt medvetenhet, mat, hälsa diskuterades 
också. Vi presenterar en tematiserad sammanfattning av kommentarerna tillsammans med utvalda 
citat. 
 
 

Minskad användning 

Marknaden för mat utan tillsatser kommer att bli större eftersom konsumenter får en ökad 
medvetenhet om tillsatser och vad de äter vilket gör att de ställer högre krav. De ”nödvändigaste” 
tillsatserna förbättras, medan ”onödiga” tas bort.  
 

”Hoppas det blir mindre/färre onyttiga tillsatser och bättre, hälsofrämjande 
tillsatser”. 

”Jag tror det kommer försvinna mer och mer för människor kommer upptäcka hur 
mycket skada det gör”. 

”Jag tror att det kommer att minska eftersom det blivit så stor fokus på det”. 

 

 

Ökad användning 

Respondenterna skriver att nya tillsatser kommer att utvecklas vilket leder till att bra råvaror kan 
bytas ut och livsmedelsföretagen kan spara pengar. Några tror att acceptansen för tillsatser hos 
konsumenterna kommer att öka, medan andra menar att konsumenter måste reagera för att 
tillsatsanvändningen ska minska.  
 

”Jag tror att företagen vill tjäna mer pengar & använder mer, är duktiga på att 
utveckla nya”. 

”Tyvärr tror jag att det kommer att fortsätta tills den dagen då folk inser att bröd 
inte skall hålla i eventuellt 3 veckor”. 

”Tror att de kommer att öka på grund av dyra råvaror”. 

 

 

Oförändrad användning 

De tillsatserna som finns i nuläget är ”lagom” och används på ett igenomtänkt sätt säger 
respondenterna. Antalet konsumenter som reagerar mot tillsatser, för tillsatser och de som är 
likgiltiga i debatten är lika många vilket gör att trycket för minskad eller ökad användning är litet. 
Matlarmen om tillsatser ger liten påverkan på användandet. 
 

”Jag tror att det kommer se ut som nu med larm och debatter som ger ett litet 
konkret resultat”. 

”Som nu, en del är medvetna och tänker på det ibland, en del har inga tillsatser och 
andra bryr sig inte”. 
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Medvetenhet  
Medvetenhet är ett begrepp som nämns i 14 av 73 kommentarer. Respondenterna tror att 
konsumenter kommer få en ökad medvetenhet om tillsatser och matens innehåll. I framtiden 
kommer debatten om tillsatser fortsätta, samtidigt som forskningen påverkar samhället vilket gör 
konsumenter mer upplysta. Medvetenheten gör att konsumenter vaknar upp och blir mer kritiska till 
tillsatser och livsmedelsföretagen blir mer försiktiga med att tillsätta ”onödiga saker” i maten. Regler 
och kontroller gällande tillsatser kommer att skärpas. 
 

”Man ”nyktrar till” och hoppas att riktiga råvaror används mer nu och framför allt i 

skolan. Gör barn/föräldrar medvetna”. (Respondenten har själv gjort 

understrykningarna). 

”Tyvärr tror jag att det kommer att accelerera. Å andra sidan kan det minska om 

människor blir mer medvetna och vågar säga ifrån. Jag hoppas på det sistnämnda”. 

(Respondenten har själv gjort understrykningen). 

”Jag tror och hoppas att folk blir mer medvetna och kritiska, och därför blir 

producenter mer försiktiga med att tillsätta ”onödiga” saker i maten”. 

 

 

Mat och hälsa 

Respondenterna menar att om tillsatserna minskar eller försvinner kommer maten bli mer hälsosam, 
ren och äkta. En del av respondenterna tror dock att maten kommer att bli dyrare på detta sätt. 
Någon tror att framtiden ser ”mörk” ut och innehåller mer tillsatser vilket ger sämre näring i maten. 
Några av respondenterna vill ha fler hälsofrämjande tillsatser och att de ”onödiga” minskar. 
 

”Kommer bli svårare att hitta äkta varor”. 

”Jag hoppas att det kommer vara lagom mycket tillsatser och att man fortsätter att 

laga mat från grunden”. 

”Jag tror att vi kommer få allvarliga sjukdomar på grund av tillsatser och så vidare. 

och att de därför kommer förbjudas i framtiden”. 

”Är rädd för att det bli större acceptans för tillsatser och att den ’den rena’ maten 

blir en ’lyxvara’ (dyrare, mer tid att laga)”. 

 

 

Ekologi, natur, närproducerat och tradition 

Enligt respondenterna blir mat utan tillsatser nyttig, ren och naturlig. De vill också att samhället ska 
går tillbaka till det naturliga, att maten lagas från grunden och går tillbaka till det traditionella. 
Marknaden för närproducerat kommer att öka. 
 

”Förhoppningsvis mindre tillsatser och tillbaka till det traditionella bondeköket”. 

”Jag tror det kommer försvinna mer och mer för människor kommer upptäcka hur 
mycket skada det gör. Ekologiskt kommer ha större roll”. 

”Stop med tillsatser! Fram med ekologiskt odlad mat – mer närproducerad mat!”. 
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Pengar 

Respondenterna funderar över att företagen kommer tjäna mer pengar i framtiden eftersom 
tillsatser är ett billigt alternativ. Respondenterna tror att mat som inte innehåller tillsatser kommer 
vara dyr och ses som ”lyxvaror”. 
 

”Medvetenheten ökar om ’onödiga tillsatser’, men de kommer inte försvinna då 
maten alltid ska vara billig, gällande produktionskostnader för företag och 
slutgiltiga priset för konsument”. 

”Jag tror att företagen vill tjäna mer pengar och använder mer, är duktiga på att 
utveckla nya”. 

”Tror medvetenheten ökar om ’onödiga tillsatser’, men tror inte tillsatserna 
kommer försvinna på grund av att det alltid kommer vara billigare (antagligen) 
både för företagare och konsument”. 
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Sammanfattning 

Syftet med enkäten var att få en insikt i konsumenters attityder till och uppfattningar om tillsatser i 
den rådande tillsatsdebatten. Frågorna vi ställde berörde information, kännedom, förtroende, att 
söka efter tillsatser samt framtidens tillsatser. 

Det finns flera informationskanaler där tillsatser har diskuterats och aktörerna som uttalar sig 
är många. Det är inte en självklarhet att man har ett stort förtroende för den aktör som förmedlar 
den mesta informationen. Flest respondenter får sin information från media och som 
informationskällor nämns bland annat Mats-Eric Nilsson, sökmotorn Google och diverse 
facktidskrifter. Endast 5 % av respondenterna säger sig ha ett stort förtroende för media som källa. 
Några av respondenterna tycker att media ”… gärna förstorar upp ofarliga saker till stora saker…”. 

Cirka 40 % av respondenterna får sin information ifrån myndigheter och nästan lika många  
33 % säger sig ha ett stort förtroende för denna aktör. 19 % av respondenterna får information från 
livsmedelsföretag och dagligvaruhandeln och totalt säger 60 % av respondenterna att de har lågt 
eller inget förtroende för denna aktör. 

Minst antal respondenter får information om tillsatser från forskning 18 %. Majoriteten av 
respondenterna ca 80 %, säger att de har ett stort förtroende eller varken stort eller litet förtroende 
för denna aktör. Några respondenter kommenterar att det är en ”trovärdig och seriös” 
informationskälla. Många respondenter nämner också att de får information från familj och vänner 
och saknade därför detta alternativ. 

Vi frågade hur ofta respondenterna läser på innehållsförteckningen och de flesta, 63 %, läser 
innehållsförteckningen på vissa varor. Vissa produktgrupper har varit mer omtalade i tillsatsdebatten 
och vi undrade hur ofta respondenterna tittade efter tillsatser på dessa produktgrupper. Resultatet 
visar att de flesta respondenterna tittar efter tillsatser ibland på alla produktgrupper utom alkohol 
och tobak där majoriteten av respondenterna har svarat aldrig.  

Det finns många anledningar till varför livsmedelsföretagen använder tillsatser i maten och vi 
frågade respondenterna vilka de tre främsta skälen är. Resultatet visar att 106 av 126 respondenter 
tror att tillsatser ger maten längre hållbarhet, 85 personer säger att tillsatser förstärker doft, smak, 
konsistens och färg och 53 respondenter menar att livsmedelsföretag kan spara pengar genom att 
använda tillsatser.  

I tillsatsdebatten har några tillsatsgrupper varit mer omdiskuterande än andra. Vi var därför 
nyfikna på att se hur väl respondenterna ansåg sig känna till dessa grupper. Resultatet visar inte 
respondenternas faktiska kunskap utan hur väl de själva anser sig känna till olika tillsatsgrupper. Flest 
respondenter 47 %, känner till sötningsmedel mycket väl och 60 % av respondenterna anser sig 
känna till konserveringsmedel. Ytbehandlingsmedel är den tillsatsgrupp flest respondenter inte 
känner till, men har hört talas om. Den tillsatsgrupp flest respondenter 41 %, inte känner till är 
förpackningsgaser.  

I slutet av enkäten fick respondenterna sia om framtidens tillsatser och 73 respondenter valde 
att kommentera. Respondenterna diskuterade huruvida tillsatser kommer öka, minska eller fortsätta 
användas i nuvarande omfattning. Konsumenter kommer att få en ökad medvetenhet om tillsatser 
och matens innehåll. Mat och hälsa nämndes och respondenterna tror att maten kommer bli mer 
hälsosam, ren och äkta om tillsatserna minskar, men det kommer också att innebära maten bli 
dyrare. För många respondenter verkar motsatsen till tillsatser vara ekologisk, traditionell, och 
närproducerad mat. Respondenterna skriver att företag vill tjäna pengar och därför blir ”… onödiga 
tillsatser…” ett billigt alternativ till dyra råvaror i framtiden. 
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Resultat från enkätundersökning till livsmedelsföretag  
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten från enkätundersökningarna (se bilaga 3) där 
syftet var att få en förståelse för hur livsmedelsföretag uppfattar konsumenternas tankar och 
attityder till tillsatser samt hur företagen har påverkats av debatten. Respondenterna har haft 
möjlighet att komplettera alla frågor med kommentar och dessa redovisas under respektive fråga.  
17 av 34 livsmedelsföretag svarade på enkäten och det är dessa som ger underlag för enkätens 
resultat. Alla frågor har fått ett mindre bortfall. 
 
 

Livsmedelsföretagen ponerar om information 

 
  Figur 5 

Figuren visar vad livsmedelsföretagen (N=17, n=15) tror att konsumenten  
har fått för information om tillsatser. I denna fråga har företagen fått välja tre  

svarsalternativ utan inbördes ordning. 

 
 
Resultatet från figur 5, visar att 11 av 15 livsmedelsföretag tror att konsumenter i första hand 
förknippar tillsatser med ökad hållbarhet. 10 av 15 företag upplever att konsumenter tror att äkta 
råvaror byts ut mot oäkta, medan 8 av 15 företag säger att konsumenter förmodar att tillsatser gör 
att dyra råvaror kan bytas ut mot billiga. Svarsalternativen tillsatser används för att 
livsmedelsföretag kan spara pengar och tillsatser förstärker doft, smak, färg och konsistens har båda 
fått 6 svaranden. I kommentarerna formulerar sig ett livsmedelsföretag:  
 

”Jag tror att konsumenter i allmänhet tycker att tillsatser är ’hokuspokus’. 
Samtidigt vill de köpa exempelvis bröd med så lång hållbarhet som möjligt. Det är 
skillnad på konstgjorda tillsatser och tillsatser som kommer från naturliga källor, 
men det är inte alla som tänker på det”. (Produktutvecklare på medelstort 
bageri). 
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Livsmedelsföretagen om konsumentens förtroende 

Genom att fråga om vilken aktör livsmedelsföretagen (N=17, n=14) tror att konsumenten har störst 
förtroende för i tillsatsdebatten visade det sig att 8 av 14 (57 %) livsmedelsföretag tror att media är 
den aktör som inger konsumenter störst förtroende. Därefter har 5 av 14 (36 %) företag angett 
myndigheter. Ingen trodde att konsumenten litade på livsmedelsföretag eller dagligvaruhandel i 
tillsatsfrågan. Endast 1 av 14 (7 %) företag trodde att konsumenter i första hand har förtroende för 
forskning.  
 
 
 

Den mest drivande aktören inom tillsatsdebatten  

Vi frågade livsmedelsföretagen (N=17, n=15) om vilken aktör de upplever som den mest drivande i 
tillsatsdebatten. Resultatet visar att 12 av 15 (79 %) företag ser media som den mest drivande 
kraften. 2 av 15 (14 %) företag uppfattar att livsmedelföretagen driver debatten. 1 av 15 (7 %) 
livsmedelsföretag nämner konsumenten som en aktör. Inget livsmedelsföretag tror att konsumenter 
ser myndigheter eller forskare som de drivande aktörerna i tillsatsdebatten. 
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Hur företagen påverkas 

Även om livsmedelsföretagen (N=17) inte ser sig själva som en stor drivande aktör i debatten har de 
ändå blivit påverkade. 8 av 17 (se tabell 3), har påverkats medan 9 av 17 (se tabell 4) inte anser sig ha 
påverkats av tillsatsdebatten. 
 
Tabell 3  

Tabellen presenterar hur livsmedelsföretagen (n=8) påverkats av 
tillsatsdebatten. Valfritt antal svarsalternativ har kunnat markeras. 

Svarsalternativ Svar 

Förändrat recept 6 

Förtydligat innehållsförteckning  
för konsumenten 

4 

Ändrat marknadsföringen 2 

Övrigt 2 

Presenterat nya produkter i sortimentet 2 

Tagit bort produkter 1 

 
Majoriteten av livsmedelsföretagen har förändrat sina recept och dessa representeras mest av de 
medelstora livsmedelsföretagen. Hälften av företagen har förtydligat innehållsförteckningen efter 
debatten tog fart. I övrigt har livsmedelsföretagen ändrat marknadsföring och presenterat nya 
produkter. Ett av företagen säger: 
 

”Det är klart att vi påverkats av den här debatten men inte i speciellt stor grad. Vi 
använder inte så mycket tillsatser och det vi använder är till konsumentens fördel 
med ett undantag konserveringsmedel. Det tar vi bort ur vårt *…+ men detta är ett 
arbete som påbörjades långt innan debatten uppstod den här gången”. 
(Företagsägare på medelstort bageri). 

 
Tabell 4  

I tabellen presenteras de faktorer som gör att livsmedelsföretagen (n=9) inte 
påverkats av tillsatsdebatten. Valfritt antal svarsalternativ har kunnat markeras. 

Svarsalternativ Antal 

Konsumenterna förknippar inte vårt företag  
med tillsatser 

7 
 

Vi använder inga tillsatser 4 

Övrigt 2 

De tillsatser vi använder har debatten inte tagit 
upp. 

1 

 
Många företagsrepresentanter upplyser om att deras företag inte förknippas med tillsatser eller att 
de inte använder tillsatser i livsmedelshanteringen. Det är främst de små företagen som säger att 
konsumenter inte förknippar deras produkter med tillsatser. 
Ett av företagen säger:  
 

”Saknas vetenskapliga belägg för att alla former av tillsatser skulle vara farliga. 

Tvärt om är de än så länge i många fall nödvändiga. Dessutom är det inte särskilt 
känsligt i vårt sortiment.” (Företagsägare på ett stort konservföretag). 
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Livsmedelsföretagen spår om tillsatser i framtiden 

I enkäten till livsmedelsföretagen fanns även en avslutande fråga som handlade om vad företagen 
tror kommer att ske med tillsatser i framtiden. Många av företagen var överens som att det måste bli 
tydligare information mot konsumenter. 

 ”Tror att folk kanske mer accepterar det, om de får rätt information. Tillsatser kan 
ju även vara naturliga, men när folk hör ordet tillsatser, tror de att det är lika med 
gift”. (Marknadsansvarig på medelstort mejeri.) 

”Myndigheterna och livsmedelsföretagen får samarbeta bättre och förklara för 
konsumenten varför vi använder tillsatser”. 
(Företagsägare på medelstort charkuteri) 

Livsmedelsföretagen diskuterar om tillsatsernas användningsområden: 

”Tillsatser kommer inte att försvinna. Däremot tror jag det kommer att komma fler 
alternativa produkter som innehåller mindre eller inga tillsatser”. (Företagsägare på 
litet charkföretag) 

”Jag tror att debatten gjort att tillverkare undviker att använda tillsatser 
rutinmässigt men de som tillför produkten något kommer även i fortsättningen att 
användas. Det är svårt att baka vissa produkter utan bakpulver till exempel”. 
(Inköpare på medelstort bageri) 

Komplexiteten för företagen kommer att bli en utmaning i framtiden. 
”Kommer att försvinna där det inte är helt nödvändigt, vilket däremot är på många 
produktområden och i många regioner i världen. Tror också att tillsatser i sig 
kommer utvecklas och bli mindre kontroversiella som resultat av ökad debatt och 
fokus”. (Företagsägare på litet konservföretag) 

Debatten kommer att avta eftersom det blir en självklarhet med färre tillsatser.  
”Media fokuseringen kommer att minska och konsumenten kommer att ‘bygga in’ 
kraven om att produkterna inte får innehålla onödiga tillsatser i sina 
grundläggande produktkrav, som en hygienfaktor för att kunna handla produkten”. 
(Kvalitetsansvarig på medelstort färdigmatsföretag) 

Priset utan tillsatser blir förmodligen högre tror livsmedelsföretagare. 
”Om konsumenten är intresserad av att betala ett högre pris så blir det mindre 

tillsatser”. (Produktutvecklingschef på ett stort bageri) 

 

 

Sammanfattning 

Resultaten från enkätundersökningen mot livsmedelsföretagen är ett mått på vad företagen tror att 
konsumenter har för attityder till och tankar om tillsatsanvändandet samt hur tillsatsdebatten har 
påverkat företagen. Företagen tror att konsumenter till viss del vet varför tillsatser används i olika 
livsmedel. Livsmedelsföretag tror att konsumenter främst tänker att tillsatser i maten ger längre 
hållbarhet och att företagen kan byta äkta råvaror mot oäkta. Livsmedelsföretagen tror att media 
styr tillsatsdebatten och att många konsumenter litar på och tar till sig av det som förmedlas 
därifrån. De medelstora och stora företagen har påverkats av debatten och har därför förändrat sin 
tillsatsanvändning genom att se över recepten och åtgärda med att ta bort eller minska mängden 
tillsatser. De små företagen har inte påverkats i lika stor utsträckning eftersom de mera sällan 
använder eller förknippas med tillsatser. Framtiden innebär förmodligen färre tillsatser i livsmedel 
menar företagen. Konsumenten kommer att ha större krav på tillsatsfritt och därför kommer 
branschen att bli tvungen till sanering och upprensning bland tillsatserna, detta är en annan synpunkt 
som kommit fram då företagen fritt fått kommentera i enkäten. 
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Diskussion 
I detta diskussionskapitel integrerar vi våra tre delstudier för att få en djupare insikt i hur 
konsumenter tänker och resonerar i den rådande debatten och hur livsmedelsföretagen uppfattar 
konsumenten i tillsatsdebatten. Vi kommer alltså inte att diskutera varje figur, tabell eller 
intervjustycke för sig. Våra studier har gett oss ett stort resultat och därför har vi valt att lyfta fram 
det centrala utifrån de respektive delstudierna. Diskussionen kommer att föras utifrån rubrikerna 
Närproducerade tillsatser, Att navigera i tillsatsdjungeln, Vem tar ansvar för vad som sägs och 
skrivs?, Medias förstoringsglas, Äkta expertförtroende – var finns tilltron? och Framtidens tillsatser. 
 
 

Närproducerade tillsatser 
Närproducerade tillsatser är en förvirrande rubrik precis som informationsflödet om tillsatser. Vi 
menar att konsumenter blandar ihop flera pågående matdebatter och att deras attityder till tillsatser 
hänger ihop med vilka trender som är genomgående för den tid de lever i. När vi läser i resultatet 
från intervjuerna och enkäterna till konsumenter förstår vi att mat utan tillsatser är synonymt med 
ekologiskt, kravmärkt och närproducerat. 

Sammanblandningen av matrelaterade begrepp är intressant och viktig att notera. Många 
konsumenter är inte medvetna om att det finns nyanser i debatten. De märker bara av 
ytterligheterna och tar till sig positiva och negativa omdömen om begreppen. Exempel på 
förvirringen är när intervjurespondenten Sara svarar att ekologiska produkter har färre tillsatser, för 
att direkt fortsätta med att prata om svanenmärkning och rättvisemärkning som om dessa produkter 
också hade ett samband med tillsatser. Precis som Sara är andra konsumenter generellt positiva till 
ekologiska, rättvisemärkta och närproducerade produkter och ser tillsatser som något negativt 
(YouGov, 2010). Dessa attityder finns hos många konsumenter även om de inte kan så mycket om de 
olika begreppen. Konsumenter verkar oreflekterat känna att ekologiskt, rättvisemärkt och 
närproducerat är positiva begrepp och tillsatser som begrepp verkar bli lika oreflekterat negativt. Det 
blir ett motsatsförhållande som inte borde har något samband enligt vår åsikt. 

Vi får uppfattningen att respondenterna i intervjuerna och konsumentenkäterna är påverkade 
av dagens trender och att de uppfattar tillsatser som motsatsen till dagens trender. Många 
respondenter vill gå tillbaka till det ursprungliga både som individer och i ett vidare perspektiv 
(Edman & Thunberg, 2008). Respondenterna har en önskan om att göra mat från grunden med 
trygga råvaror och att maten ska vara naturlig. De önskar sig en ärlighet och enkelhet från 
livsmedelsföretag. Intervjupersonerna och respondenterna vill gå tillbaka till det traditionella 
bondeköket där maten är processad så lite som möjligt. Detta anses vara det minst komplicerade och 
bästa sättet att hantera maten på. 

Det finns en tendens bland de intervjuade att de mer eller mindre frekvent försöker undvika 
tillsatser. Några försöker undvika produkter med för många tillsatser, medan andra riktar in sig på 
tillsatsfria livsmedel. Alla respondenterna handskas med tillsatser utifrån vad de anser vara ett bra 
tankesätt. Intervjurespondenten Mats säger att vissa tillsatser behövs, till exempel 
konserveringsmedel, men han anser också att tillsatser är något kemiskt som han vill undvika. Som 
många undersökningar visar, till exempel COOP-rapporten (2009) och YouGov (2010) är många 
konsumenter skeptiska till tillsatser. Ett exempel från våra intervjuer är Sonja som är skeptisk till 
nästan alla tillsatser och läser på innehållsförteckningen när hon handlar för att köpa produkter med 
så kort E-nummerlista som möjligt. 
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Både intervju- och enkätrespondenterna (se figur 4) tror att tillsatser används istället för dyra 
råvaror i livsmedlen vilket gör att livsmedelsföretag kan spara pengar. Boken Den hemlige kocken 
(Nilsson, 2007) gör anspråk på att ha fakta om just denna förvandling av livsmedel vilket speglar sig i 
respondenternas uppfattningar. Livsmedelsföretag ses ofta som en enhetlig aktör som först och 
främst tänker på pengar och sedan kvalitet. Samtidigt som tillsatser blir motsats till det äkta och 
naturliga upplever konsumenter att livsmedelsföretag vill föra dem bakom ljuset och göra ekonomisk 
vinst genom att minska på de dyra råvarorna. Respondenterna känner sig lurade med öppna ögon. 
Flera enkätrespondenter förfasar sig i sina kommentarer om varför det används så mycket tillsatser, 
men svarar ofta själva på sina frågor – tillsatser är en fråga om ekonomi både för företag och för 
konsumenter. 

Tillsatsdebatten har inte varit en separat och liten diskussion mellan få aktörer inom 
livsmedelsbranschen och forskningen, utan många kategorier i samhället har berörts av inläggen. En 
kategori som på ett konkret sätt påverkats i stor omfattning är livsmedelsföretagen. Enligt vår 
enkätundersökning till livsmedelsföretag säger majoriteten av de tillfrågade att de har fått förändra 
sina recept på grund av tillsatsdebatten (se tabell 3). Dessutom har flera fått förtydliga innehålls-
förteckningar och ändra marknadsföring. Dessa förändringar har varit stora och genomgripande men 
för att behålla marknadsandelar har de gjort bedömningen att tillsatsmodifieringarna måste 
genomföras i deras sortiment. Endast de små företagen som inte förknippas med tillsatser  
(se tabell 4) har sluppit förändra sina produkter på grund av debatten. Vi kan dra slutsatsen att 
genomslagskraften av tillsatsdebatten har varit mycket stor. Kopplingar till flera böcker i ämnet, till 
exempel boken Den hemlige kocken, samt de rådande trenderna har förmodligen varit en 
förutsättning för att reaktionen skulle bli så kraftfull och effektiv.  

Vi funderar på vilka händelser, aktörer och andra faktorer som kan ha samverkat för att få 
denna stora genomslagskraft? Igen kommer vi till tidens trender som stämmer väl med 
trendböckernas innehåll (Edman & Thunberg, 2008, Ridderheimsrapporten, 2009). Vi konsumenter 
var mogna för detta budskap därför att vi så gärna ville få en tryggare känsla för vår mat (Edman & 
Thunberg, 2008). Industrialiseringen har gjort att maten hanteras längre och längre ifrån 
konsumenterna, vilket gör att den konkreta kunskapen inklusive hanteringen av råvaror successivt 
minskat (Ljungberg, 2001). Samtidigt har vi fått en mer stressad vardag och har mindre tid för familj 
och vänner. Krasst sett har vi också mindre tid för matlagning och därför har alla former av hel- eller 
halvfabrikat blivit pusselbitar i vardagens stressade samhälle (Edman & Thunberg, 2008). Nu svänger 
pendeln och många konsumenter sätter värde på tiden med familj och vänner. Vi vill tillbaka till det 
ursprungliga, där maten kan följas från jord till bord. I denna pendelsvängning började 
tillsatsdebatten. Konsumenterna var påtagligt mogna för att ta till sig av budskapet som förmedlades 
genom mediala aktörer. 
 
 

Att navigera i tillsatsdjungeln 

Dagens informationssamhälle förser oss ständigt med ny information. Vi förväntar oss att bli upplysta 
genom TV, tidningar och Internet. Detta brus av information har vi svårt att tänka bort och 
förmodligen skulle vi som konsumenter, bli frustrerade om möjligheten till att förvärva ny 
information hade tagits ifrån oss. Samtidigt är bruset av information ett problem för oss 
konsumenter. Vissa aktörer i informationssamhället använder sig av informationskanaler för sina 
egna syften och kan ibland se sin information som maktmedel gentemot varandra och 
konsumenterna (NE, 2010).  I detta maktspel tror vi att konsumenten står ensam och har svårt att 
sortera i den information som finns tillgänglig. 

Sandberg (2004) menar att rapportering om mat- och hälsorelaterade frågor har ökat i media 
de senaste åren vilket tros bero på konsumenternas ökade intresse för dessa ämnen. I informations-
flödet blir det stor skillnad mellan vad konsumenten minns och tar till sig, i förhållande till vilket 
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intresse som finns för de olika trenderna och debatterna. Ellen från intervjuundersökningen, kan ses 
som ett exempel på detta. Som dietist har hon ett brinnande intresse för mat och näring. Intresset 
för mat och hennes kritiska hållning till näring och tillsatser, som hon erhållit genom utbildningen, 
har gjort henne mer ambivalent till information om tillsatser från media än vad vi upplever att de 
andra intervjurespondenterna är. Alltså har kunskapsnivån och det kritiska tänkandet en inverkan på 
hur informations-flödet om tillsatser bearbetas. Ett annat exempel där konsumenten visat sig 
speciellt kritisk till den information som getts, är intervjurespondenten Sonja som läst boken Den 
hemlige kocken. Hon tyckte boken var upplysande och informativ ända tills hon underrättades om att 
författaren var journalist, vilket gjorde att hon kände sig automatiskt mera skeptisk och kritiskt 
inställd. Detta antar vi beror på vilken inställning och erfarenhet hon tidigare fått till journalister. 

Enkäten till konsumenter visade på medias stora inflytande när det gäller att förse dem med 
information om tillsatser, vilket figur 2 tydligt visar. I bakgrunden till vårt arbete beskiver vi vad de 
mest konsumentvänliga mediekanalerna (TV, tidningar och Internet) har förmedlat. Även i 
intervjuerna påpekar respondenterna att tillsatsinformationen ofta kommer när något speciellt har 
hänt till exempel genom så kallade matlarm, det vill säga när maten framstår som en risk (Breck, 
2002). Matlarmen förmedlas först och främst i dagspress samt nyhetsprogram på TV och radio. Som 
exempel kan vi ta trombin, så kallat köttklister, som under våren 2010 flitigt diskuterats. Radio, TV, 
dags- och kvällspress tog under några dagar upp köttklistret som enligt journalister skulle kunna 
klistra ihop mindre köttbitar till större köttstycken (TT, 2010). Inte oväntat har det blivit starka 
reaktioner från konsumenter och journalister. Sandberg (2004) säger att konsumenter ofta saknar 
den rätta kunskapen för att tolka matrelaterade budskap vilket gör att vi undrar: Vilket intryck fick 
konsumenterna med tanke på att de är okunniga dels om substansen i sig och dels vad trombin 
faktiskt kommer att användas till? Liknande frågor kan ställas i varje medielarm om mat. Det är svårt 
att utläsa från medieinformationen vad som är falsk eller sann information i tillsatsdebatten. Vi 
tänker att matlarm är till för att upplysa och synligöra eventuella risker. Vad finns i läsken? Är 
glutamat så farliga som de säger? Vi är inte förvånade över att konsumenter tar till sig av det som 
sägs i media. För det första anser vi att det nästan är en omöjlighet att undvika löpsedlar och för det 
andra kopplar vi alla ihop det vi ser med tidigare erfarenheter och drar egna slutsatser även om vi är 
skeptiska till den nya informationen.  

När det gäller information om tillsatser har respondenterna fått oss att fundera över ordval 
och begrepp som enligt oss inte har någon självklar förklaring; utan tillsatser och äkta. Detta är 
begrepp som ofta används av livsmedelsföretag och mediala aktörer när de diskuterar mat och 
tillsatser. I YouGovs (2010) undersökning läser vi att 77 % är positiva till uttrycket utan tillsatser. 
Detta är ett uttryck som egentligen kan ha flera betydelser. Även naturens råvaror innehåller kemiska 
substanser. Dessa substanser klassas som tillsatser och har därför fått E-nummer av EFSA. Exempelvis 
innehåller lingon bensoesyra och denna syra har E-nummer 210. Rödbetor innehåller natriumnitrat 
vilket har E-nummer 251. Apelsiner i sin tur innehåller mängder av askorbinsyra som i dagligt tal 
heter C-vitamin men också har E-nummer 300. En fråga som kan ställas är ifall dessa råvaror också 
ska E-nummermärkas? För vad är egentligen en tillsats? Enligt flera respondenter är allt som är 
tillsatt i ett recept en livsmedelstillsats. Till exempel associerar intervjurespondenten Sonja tillsatser 
med socker och Tore tänker på kryddor och lök. Hur ska vi tolka ordet tillsats? Som begrepp säger 
ordet att något är satt till – tillsatt. Livsmedelsverket ger fakta om E-nummer och talar också om att 
sockerarter räknas som råvaror och inte som tillsatser. Frågor att fundera över blir ifall E-nummer-
försedda ämnen är de som med rätta kan kallas för tillsatser? Om så är fallet så har vi kvar att klura 
över hur aromer och enzymer ska benämnas? Dessa behöver som bekant inte deklareras på 
innehållsförteckningar men likaväl är de tillsatta i våra livsmedel. Det är komplicerat och vi förstår att 
konsumeter har svårt att hålla isär vad som är tillsatser eller inte. Det borde bli tydligare 
kommunikation till konsumenter för att de ska kunna skilja mellan råvaror, E-nummer och övriga 
substanser? 
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Vi upplever att ordet äkta är en positiv benämning och används flitigt av konsumenter, företag 
och debattörer. City Gross (2010) har tillsammans med organisationen Äkta Vara tagit steget fullt ut 
och märkt vilka varor som är så kallat äkta. Ser konsumenter motsatsen till äkta varor som oäkta och 
falska? Vi undrar vad skillnaden är mellan äkta och oäkta varor? Innehåller oäkta varor mängder med 
tillsatser medan äkta varor går att plocka direkt från trädgården? City Gross definierar en äkta vara 
som en produkt utan tillsatser. Vi uppfattar att konsumenter sammankopplar tillsatser med kemiska 
och artificiella ämnen. En uttalad rädsla för kemiska substanser hittar vi i intervjumaterialet och i 
media. Inte många reflekterar över att all mat vi äter består av kemiska substanser. Vi kan tänka på 
äggulor vilka ses som naturliga råvaror men samtidigt är fulla av kemi. Om man definierar äkta med 
det som finns i naturen blir lecitin från äggulor en äkta tillsats? För att förenkla för konsumenter i 
definitionen av äkta och oäkta tillsatser borde nyanserna belysas på ett bättre sätt. Vi saknar en 
diskussion och ett förtydligande av orden äkta kontra oäkta i tillsatsdebatten. 
 
 

Vem tar ansvar för vad som sägs och skrivs? 
I varje kris vill vi ha någon att skylla på, någon som får stå till svars. Så även i denna debatt. Vem har 
egentligen ansvar för vad som sägs och skrivs? Vem ska stå till svars för de många och olika åsikterna 
i tillsatsfrågan? Har Nilsson (2007) och andra debattörer tagit på sig rollen som åklagare medan 
Livsmedelsverket kanske behöver en försvarsadvokat? Eller kan det vara så att livsmedelsföretagen 
inte tar sin roll om att informera på allvar? 

Det är livsmedelsföretags skyldighet att informera om produkter i deras sortiment. 
Företagarna märker sina varor enligt regelverket även om deras kunder inte alltid förstår 
bestämmelserna och fackspråket. Myndigheter och livsmedelsbranschen är överens om vad som är 
lagligt runt märkningen av maten. En del konsumenter förstår däremot inte vad som står på 
förpackningen. Flera av respondenterna säger att de inte läser E-nummer eftersom de inte vet vilket 
ämne de står för. Det blir onödig och förvirrande information. Inte bara E-nummer är svårtydd 
märkning utan även andra symboler och informationsmärkningar till exempel Svenskt Sigill, KRAV, 
ekologiskt, Fairtrade, Svanen, Äkta Vara etcetera. För att konsumenter ska ha någon behållning av E-
nummer måste de få mer kunskap inom området. Vem ska ge denna information om inte de som 
använder tillsatser? Vi tror att livsmedelsföretagen borde samarbeta och göra konsumentvänlig 
information så att godkända tillsatser inte behöver misstänkliggöras. Arbetet med att ta fram 
information skulle förmodligen leda till ett reducerat eller ett mycket genomtänkt användande vilket 
skulle gagna konsumenterna i deras tillsatsförvirring. Ett exempel är svensk KRAV-märkt mat där 
producenterna har 34 tillsatser (KRAV, 2010) att välja mellan medan konventionella 
livsmedelsproducenter kan välja på 314 stycken (SLV, 2010). Varför KRAV har beslutat detta antal har 
vi inte undersökt men vi tänker att det är ett hanterbart antal även för konsumenten. Vi 
konsumenter skulle kunna lära oss 34 olika tillsatsers namn och funktioner utan att ansträng oss 
särskilt mycket. Bara det att ha kunskap om en enda tillsats och veta dess funktion ger trygghet och 
naturligare känsla för tillsatsen. 
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Medias förstoringsglas 
Östberg skriver (Nilsson, 2005) att ofta är det de exceptionella påståenden i media som får mest 
gehör hos konsumenterna. I resultatet från intervjuerna läser vi att respondenterna också anser att 
det som bedöms vara farligt med tillsatser oftast påträffas som stora och varnande rubriker. Kan vi 
utifrån detta anta att några av matlarmen och lite av den tillsatsfakta som debatterats har varit 
överdriven? Kanske frågan inte kan besvaras med ett entydigt ja eller nej utan behöver nyanseras 
med det beror på. 

Vi tar exemplet med glutamat, E 621 (E 620-625 innehåller glutaminsyra). Denna tillsats har 
blivit hårt angripen från dagstidningar, populärvetenskapen och de sociala medierna. De anser dels 
att glutamat används för att dölja dåliga råvaror (Nilsson, 2007) och dels att den är farlig och kan ge 
svåra överkänslighetsreaktioner (Fredriksson, 2008). I båda påståenden ligger det en viss 
sanningshalt men även andra mindre högljudda instanser har fakta i ämnet. Exempelvis kan vi läsa på 
Livsmedelsverkets hemsida (SLV, 2010) om glutamat där de menar att risken för överkänslighet i vår 
del av världen är mycket liten. Det finns andra råvaror och tillsatser som mycket oftare ger 
överkänslighetsreaktioner, till exempel mjölk och fruktkärnmjöl, E 410. Det är värt att fundera över 
varför vi inte varnar för att äta och sälja råvaror som är både allergi- och överkänslighets-
framkallande medan vi utser vissa mindre oskyldiga tillsatser som stora bovar i dramat. 

Respondenterna förknippar tillsatser mest med sötningsmedel, konserveringsmedel, 
färgämnen och smakförstärkaren glutamat (se tabell 2). Eftersom media enligt våra tre delstudier är 
den största informationskällan och den drivande aktören (se figur 2 och sid 44) ponerar vi att dessa 
tillsatsgrupper oftast tagits upp för att skapa rubriker. Respondenterna har sett, hört och tagit in 
mediebruset och spontant nämns tillsatser som de tagit del av i media. Är dessa tillsatser de 
farligaste för vår hälsa och som vi därför ska vara extra försiktiga med? Eller har den enskilde 
journalisten gjort en egen tolkning och framfört den på ett så kraftfullt sätt i media, att följden blivit 
misstro mot just dessa tillsatser? 

En av våra respondenter frågade sig om det fanns något motiv för media att ljuga om tillsatser 
men svarade i princip själv på frågan när han menade att rubriker säljer, precis som Sandberg hävdar 
(2004). Även om det bara är en av de intervjuade som uttalar sig om detta så kan det visa på en 
medvetenhet om mediernas taktik för att sälja. I detta skede bör konsumenter vara uppmärksamma 
och källkritiska. Att utgå från att media ljuger blir ett ohållbart förhållningssätt men att vara kritisk till 
och ta reda på bakomliggande fakta borde vara ett självklart ställningstagande för konsumenter. 
Frågan om aktörer som uttalar sig i media ljuger, är mer mångfacetterad än att rubriker säljer. 
Förhoppningsvis finns det ingen journalist som med berått mod skriver vad som helst för en säljande 
rubrik. Däremot kan tidspress, för lite kunskap inom ämnet och en ambition att vara konsument-
vänlig, leda till att komplicerad fakta inte förmedlas på rätt sätt, vara några av de troliga orsakerna 
bakom den enkelhet och svartvita bild som ofta förmedlas genom medierna (Nilsson, 2005). 

Således blir följden av resonemanget kring medias roll i tillsatsinformationen att de är en 
mycket viktig kanal till konsumenter samt att konsumenter har svårt att sortera tillsatsrelaterad 
fakta. Dessa insikter gör att konsumenterna är i händerna på media som både ger bra och dålig 
information. Många konsumenter är mycket intresserade av mat och hälsa vilket har lett till att 
media gärna tar upp så kallade matlarm (Sandberg, 2004). En fråga som kommer upp i detta 
resonemang är: Har konsumenternas intresse för mat och hälsa fått media att ta upp 
tillsatsrelaterade frågor eller är det media som påverkat konsumenternas intresse? Vår hypotes är en 
synergieffekt som har sin botten i tidens trender; vår vilja tillbaka till våra rötter, till en känsla av 
äkthet och en naturlighet samt etiska perspektiv på produktion och sist men inte minst önskar vi 
enkelhet som verkar borga för det äkta och naturliga (Edman & Thunberg, 2008). 
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Äkta expertförtroende – var finns tilltron? 
Konsumenternas förtroende för livsmedelsföretag är lågt vilket vi tror beror på den tillsatsdebatt 
som har ägt rum de senaste åren. Företag har fått mycket kritik för sitt tillsatsanvändande speciellt 
genom media. De många artiklarna om tillsatser (se figur 1) som ofta har en negativ klang, har 
påverkat konsumenterna på så sätt att de har fått ett lågt förtroende för livsmedelsföretagen  
(se figur 3).  

I enkäten till livsmedelsföretagen är svaren samstämmiga med konsumentenkätssvaren när 
det gäller var informationen till konsumenterna kommer ifrån. Däremot skiljer sig enkäterna åt när 
det gäller förtroendefrågan. Företagarna tror att konsumenter har störst förtroende för media och 
därefter i fallande ordning; myndigheter, forskare och sämst förtroende för sin egen bransch (se sida 
44). Det betyder att företagare tror att både informationskanal och förtroende för kanalerna 
stämmer överens, medan konsumenterna menar att förtroendet inte är störst till den aktör som 
förmedlar mest information. Vi drar slutsatsen att konsumenter är medvetna om att media inte alltid 
är trovärdig som informationskälla. Livsmedelsföretagare å sin sida menar att konsumenter litar fullt 
ut på media i tillsatsdebatten. Här går deras meningar isär. 

Värt att notera i denna diskussion om förtroende för tillsatsaktörer är att båda enkäterna visar 
på låga förtroendenivåer för livsmedelsproducenter och dagligvaruhandel (se figur 3 och sida 44). 
Livsmedelsföretagarna själva tror alltså inte att konsumenter litar på deras information om tillsatser. 
Drastiskt kan sägas att den aktör, livsmedelsföretag, som praktiskt fått ta störst konsekvenser av 
tillsatsdebatten, har konsumenter mycket lågt förtroende för. Inför framtiden bli det spännande att 
ta reda på när förtroendet vänder eftersom företagare redan nu har ändrat sitt tillsatsanvändande. 
Ett företag har till och med gått ut med en nollvision. Att företag har ändrat i sina recept det vill säga, 
tagit bort och reducerat antalet tillsatser, verkar inte har nått fram till konsumenter ännu. 
Fortfarande anser de intervjuade konsumenterna att det är för mycket onödiga tillsatser i maten.  

En av de intervjuade nämner att han får information om tillsatser via Livsmedelsverkets 
prenumerationstjänst. Informationen därifrån är relevant, men säger han, ibland känns det som att 
Livsmedelsverket ligger lite i bakvattnet och vimsar runt. Som studenter på högskolenivå vill vi gärna 
tro att detta statliga verk har rätt fakta gällande tillsatser och dess användningsområde. 
Livsmedelsverket bygger sina ställningstaganden på Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, 
EFSA. Citat:  
 

”Myndighetens (EFSA:s) uppdrag är att ge oberoende, högkvalitativ vetenskaplig 
rådgivning om möjliga risker i livsmedelskedjan från producent till konsument. EFSA 
bedömer till exempel hälsoeffekterna av olika ämnen, som tillsatser, 
växtskyddsmedel och miljöföroreningar. EFSA ska också öppet informera alla 
berörda parter, till exempel myndigheter, livsmedelsbranschen och konsumenterna, 
om dessa risker”. (SLV, 2010) 

 

Vidare menar Livsmedelsverket att de tillsatser som blivit godkända av EFSA har bedömts utifrån en 
bred bas av vetenskaplig forskning (SLV, 2010).  

Med dessa citat i ryggen blir den ideala tanken att Livsmedelsverkets fakta om tillsatser i allt är 
korrekt. Samtidigt är vår känsla att Livsmedelsverket just ligger lite i bakvattnet och vimsar runt, 
precis som respondenten sa. Som exempel kan nämnas att det är svårt att hitta fram till de 
forskningsrapporter som ligger till grund för EFSA:s ställningstagande och beslut om tillsatser på 
Livsmedelsverkets hemsida. Förordningar från EU, Livsmedelsverkets egna rapporter, pm och 
förklaringsstycken är däremot lätta att hitta. Den bild av Livsmedelsverket som media och 
populärvetenskapen ger är att myndigheten inte alltid är helt uppdaterade med den nyaste 
forskningen och att de går ut med rekommendationer som inte ligger i linje med de rådande 
trenderna. Ett exempel på en rekommendation som inte stämmer överens med trenderna är när 
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Livsmedelsverket säger att förskolor och skolor ska servera lättmargarin medan trenden som 
föräldrarna tänker utifrån säger att barnen bör få smör. Det är lätt att förväxla trenderna med fakta 
från forskningsresultat i jämförelse med vad trender i själva verket är, nämligen långsiktiga 
förändringar (Ridderhemisrapporten, 2009). 

Forskningsrapporter verkar ha svårt att nå fram till konsumenter. Vad beror detta på? Är det 
forskarna som är passiva eller kan det vara journalisterna som rapportera utifrån sina egna 
intressen? I figur 2 är det endast 18 % som får information om tillsatser genom forskningen. Någon 
av enkätrespondenterna menar att denna aktör är seriös och trovärdig. Vid en jämförelse med hur 
många som litar på information från forskning ser vi att det är 39 % (se figur 3). Troligtvis har hälften 
av dessa inte tagit del av forskning om tillsatser eftersom endast 18 % fick information från forskning. 
Vi konstaterar att knappt hälften av respondenterna har hög tillit till forskning, men att de sällan 
kommer i kontakt med forskningsresultat. Denna tillit borde Livsmedelsverket kunna dra nytta av och 
göra hela forskningsrapporter lättare att hitta. Vi menar också att sammanfattningar av rapporterna 
borde kunna bli mer konsumentvänliga. Eftersom så få konsumenter har tagit del av forskning 
funderar vi på om rapporter måste komma ut i pocketformat för att de ska läsas av gemene man? En 
annan fundering är om myndigheter och forskare ska ta hjälp av kändisar för att förmedla sina 
budskap? Eller vad skulle hända om myndigheter och forskare skulle utnyttja reklam i större 
omfattning än vad som hittills är gjort? 

Att vara expert är synonymt med att vara sakkunnig inom ett praktiskt eller teoretiskt ämne, 
det vill säga att ha mycket kunskap inom ett visst område (NE, 2010). Som begrepp är dock expert 
mycket brett och tänjbart. Som vi ser det finns det olika typer av experter. Forskarexperter är de som 
genom sitt yrke och sina avhandlingar har skapat sig en stor vetenskaplig erfarenhet och kunskap i 
sitt ämnesområde. Amatörexperten har också en mängd kunskap inom ett specifikt område men har 
för övrigt en annan sysselsättning utan direkt koppling till intresseområdet. Amatörexperten kan bara 
delvis satsa på att inhämta ny kunskap och har därför sällan utfört vetenskapliga undersökningar. Ett 
exempel kan vara en person med ett starkt intresse för matlagning utan verifierad yrkeskompetens 
inom intresseområdet. 

Forskar- och amatörexperter verkar kunna ha samma framtoning för konsumenter. Det kan 
dock vara stor skillnad i deras sätt att framföra sin information. Sandberg (2004) skriver att 
forskarexperten har större flexibilitet för forskningsresultat än vad konsumenter och amatörexperter 
har. Forskarna visar gärna på motsägelsefulla problem i sina resultat medan konsumenten vill ha 
enkel och tydlig fakta. Det är här kommunikationsmetoderna krockar med varandra. Forskarna kan 
hävda att ”… det här är inte farligt, men om du äter x gram i 14 år så kan det vara farligt…” men 
konsumenten hör endast ”… det är farligt…”. När forskningsresultat inte blir entydiga har forskaren 
ett språkbruk för sannolikheter och kan visa på olika sidor av resultatets styrkor och svagheter. Detta 
kan göra att konsumenter, men även amatörexperter, tycker att forskare är otydliga och osäkra på 
sin sak. Konsumenten vill ha säker och enkel fakta för att kunna ta till sig svåra och komplicerade 
sakförhållandena. Ofta tror forskare att konsumenterna har större kunskap inom deras 
specialområden, vilket kan göra att forskarna blir otydliga i kommunikationen med konsumenterna 
och svänger sig både med svåra ord och obegripliga resonemang. Eller kan det vara så att forskare 
inte vågar förmedla sina resultat med risk för att få kritik? 

I vårt intervjumaterial kan vi inte direkt se att respondenterna litar mer på amatörexperter än 
på forskare. Men vi hittar exempel på att de inte är odelat positiva till forskarexperter. Flera säger att 
de känner sig osäkra på vilken person eller vilken aktör de ska lita på i tillsatsdebatten. Respondenten 
Sara säger sig lita mer på experter men samtidigt menar hon att journalister, i detta fall 
amatörexpert, kan förmedla information på ett konsumentvänligare sätt. 

Vi som konsumenter vill ha en logisk syn på fakta och experter men dessa är inte alltid 
rationella. Många olika aspekter har betydelse för vår bedömning av säkra och tillitsfulla 
informatörer. Vår erfarenhet av allt från media till forskning, våra egna normer och känslor från 
tidigare händelser påverkar vem vi är mest benägna att lita på. Vi kan se i intervjumaterialet att flera 
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av respondenterna litar lika mycket på vad deras vänner säger som på andra aktörer. Därför har 
forskarexperter en stor utmaning. Kall fakta kanske inte talar till konsumenter på samma sätt som 
känslomässigt engagerad fakta gör. Naturvetenskapliga forskare avpersonifierar sina 
forskarrapporter och anstränger sig för att endast rapportera den sanning som är mycket väl 
underbyggd och statisk (Bryman, 1997). Tillsatser som substanser bör ingå i denna typ av forskning 
och även vara kliniskt undersökta för att få bedömt hur de påverkar människors hälsa. Dock talar 
många amatörforskare till konsumentens känslor och vädjar till trendorden äkta, naturlig och ärlig. 
Konsumenter har mycket lättare för att ta till sig fakta byggd på känslor vilket journalister och andra 
aktörer är väl medvetna om. Exempelvis kan nämnas reklammakare vilka har som arbete att få fram 
ett budskap (fakta) som talar till konsumenternas känslor och på detta vis bygga en känslomässig 
koppling mellan en produkt och en konsument. Här finns det en klyfta mellan myndigheter och 
forskning å ena sidan som försöker vara rationella och inriktade på säker fakta, och å andra sidan 
konsumenter som känslomässiga varelser. I denna kombination av forskningsfakta och känslor ser vi 
ännu en utmaning för forskare och myndigheter att nå ut till konsumenterna. 
 
 

Framtidens tillsatser 
Relativt många konsumenter i våra undersökningar är negativa, för att inte säga misstänksamma, 
inför framtidens tillsatshantering. De tror inte att förändringar kommer att äga rum, utan det är helt 
och hållet ekonomiska faktorer och livsmedelsföretag som styr tillsatsanvändandet även i framtiden. 
Övervägande andel respondenter i alla tre delstudier är överens om att mat med tillsatser är billigare 
för livsmedelsföretagen. Denna pessimism är förvånande eftersom många företag redan idag går ut 
med att de förändrar för mindre mängder eller borttagande av tillsatser. I uppsatsens bakgrund 
beskrivs företag med nollvision av tillsatser och med märkta varor som inte innehåller några 
tillsatser. 

Men som alltid är meningarna delade. Några tänker att företagen kommer att försöka nå en 
låg nivå av tillsatsanvändande men att vissa tillsatser alltid kommer att behövas. Det verkar vara en 
gemensam tanke från konsumenterna att en minskning av tillsatser är att rekommendera. Sonja från 
intervjuundersökningen tror att tillsatser kommer att användas på ett ”… fulare sätt…” det vill säga 
att det kommer att bli svårare för konsumenter att se vilket som är tillsatser eller råvaror.  

Utifrån dessa framtidsspaningar undrar vi om en minskad användning av tillsatser är ett 
självändamål för att livsmedelsföretag ska kunna sälja sina produkter? Är konsumenters rädsla för 
tillsatser så stor att företagen inte har något val då det gäller att styra sin tillsatsanvändning? Har 
debatten belyst varför tillsatser finns eller är informationen som framkommit att de bör tas bort så 
fort som möjligt eftersom vi anses vara lurade av dem som använder tillsatser? 

På ett sätt spelar företagen konsumenterna i händerna eftersom många företag har börjat 
plocka bort tillsatser. Hade debattörer och konsumenter rätt när de menade att tillsatser är onödiga? 
Hur kan företagen ta bort tillsatser utan att det märks på maten? Deras agerande blir en sorts 
erkännande om att tillsatser inte är nödvändiga eller att de inte har tillfört något väsentligt för deras 
livsmedelsprodukter. Kan man tala om en opinion som tagit bort faktabaserade beslut för att gå på 
emotioner som är starkt knutna till tidens trender? Denna opinion följer företagare eftersom det är 
konsumenterna som ska köpa deras produkter. Varje produkt i ett företag måste stå till svars för sig 
själv och tesen om att konsumenter inte vet vad de vill ha är förlegad. Det är konsumenten som styr 
vilka produkter som kan sälja på marknaden9. Inga kunder – inga produkter.  
 

                                                           

9
 Anders Lareke, konsumentforskare, 23 maj 2010, Krinova Science Park, Kristianstad 
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Slutsats 
Industrialiseringen av livsmedelsproduktionen har gjort att maten hanteras längre och längre från 
konsumenten. Samtidigt har konsumenterna fått en stressigare vardag och mindre tid för 
matlagning. En viktigt pusselbit i dagens matlagning har därför blivit hel- och halvfabrikat. Pendeln 
svänger och många konsumenter vill tillbaka till någon sorts ursprung där maten kan följas från jord 
till bord. I denna pendelsvängning började tillsatsdebatten.  

Debatten om tillsatser har sitt ursprung i mat- och måltidsintresset hos konsumenterna. 
Böcker och artiklar som skrivits om tillsatser har fått stort genomslag och lett till att konsumenter 
funderar på tillsatsernas betydelse.  Information om tillsatser som spridits har till största delen 
kommit via media. Konsumenter lyssnar främst till information om tillsatser från medieaktörer, men 
litar inte fullt ut på vad de säger och skriver. Relationen mellan konsumenter och media är dubbel 
eftersom media samtidigt ger både adekvat och icke sanningsenlig information om tillsatser. 

I debatten blandar konsumenter ihop begrepp om tillsatser med andra matrelaterade begrepp, 
vilket kan relateras till de trender som råder inom mat och måltidsområdet. Dagens trender är det 
äkta, naturliga, ärliga, ekologiska och närproducerade. Konsumenter menar att mat med tillsatser blir 
motsatsen till det ärliga och naturliga, eftersom de upplever att tillsatser, det vill säga E-nummer, är 
syntetiska, kemiska och konstgjorda ämnen. Dessa ämnen uppfattas som främmande och ifrågasätts 
och förvandlas till något hypotetiskt farligt.  

Konsumenter har dålig kunskap i vad E-nummer står för och denna okunskap skapar en 
misstänksamhet mot livsmedelsföretag. Livsmedelsföretag har tagit till sig av debatten och är inne i 
en fas av förändring till färre och mindre mängd tillsatser. Denna förändring är något som 
konsumenter inte är medvetna om ännu. Konsumenter har lågt förtroende för livsmedelsföretag, så 
därför uppmanar vi branschen att jobba med att stärka förtroendet, så att konsumenter mer och mer 
förstår livsmedelstillsatsernas funktioner.  

Det finns en skepticism hos konsumenter inför framtidens hantering av tillsatser. Många 
önskar att användandet av tillsatser ska minska men inser också att vissa behövs. Överlag tror 
konsumenter att livsmedelsföretag inte kommer att förändra mot färre tillsatser eftersom 
ekonomiska faktorer styr. Det är en utbredd uppfattning att mat med tillsatser är billigare än mat 
utan tillsatser. 

Forskningsresultat om tillsatser når ofta konsumenter via media. Dessa resultat är sällan 
entydiga utan ofta mångsidiga och nyanserade. De som uttalar sig i TV, tidningar, böcker och på 
Internet framför i själva verket ofta sin egen tolkning av dessa forskningsresultat. Konsumenter å sin 
sida har problem med resultat som är motsägelsefulla och vill helst ha enkelhet och tydlighet i den 
information som ges. 

Vi vill uppmana livsmedelsföretagare att förtydliga varför de använder tillsatser, vilket vi tror 
skulle ge en trygghet åt konsumenterna. Vi menar också att myndigheter och forskare borde ta 
lärdom av media och framföra sina resultat på ett mer konsumentvänligt sätt. Detta skulle kunna 
leda till en mer nyanserad inställning hos konsumenter, istället för den skeptiska och negativa bild de 
idag har av tillsatser. 
 
 

. 
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Relevans 

Vi hoppas att resultatet av denna studie kan vara intressant för många berörda parter i 
tillsatsdebatten. Konsumenter skulle kunna ta del av innehållet och få vidgade vyer av andra 
konsumenters tankar och attityder till tillsatser. Livsmedelsföretag skulle kunna ta till sig både positiv 
och negativ kritik från vår studie för att förändra sina egna attityder, kommunikationssätt och 
produktrecept utifrån vad de ser att konsumenten vill ha. Kanske en organiserad upplysningsstrategi 
hade varit ett projekt för livsmedelsföretagen så att konsumenten får större förtroende för vad 
livsmedelsbranschen säger. För myndigheter och forskare kan vår studie vara ett bra underlag för att 
förstå det viktiga i att förmedla sitt budskap på ett trovärdigt och lättförståeligt sätt samt hur viktigt 
det är för konsumenter att kunna hitta underlag, det vill säga forskningsrapporter och kliniska 
studier, så att konsumenter själva kan läsa och förstå vad olika rekommendationer grundar sig på. 

Som vi nämner i våra avgränsningar finns det många intressanta aspekter i begreppet 
tillsatser. Framtida studier skulle kunna rikta in sig på hur ordet tillsatser kan och bör definieras. 
Betyder tillsatser samma sak för konsumenter, forskare, myndigheter och media? Skulle en 
konsumentvänlig tillsatsguide kunna arbetas fram som är formulerad så att gemene man förstår och 
kan ta till sig trovärdig information? Det skulle också vara intressant att studera hur media arbetar 
med tillsatsrelaterade nyheter. Var kommer deras fakta från och varför blir vissa tillsatser mer 
belysta än andra? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide mot konsument 

Inledning: 

Jag och två studiekompisar håller på att skriva en C-uppsats som ska handla om konsumenters tankar 

och attityder till tillsatser. Med tillsatser menar vi ämne som man tillsäter olika livsmedel och de 

kallas ofta för E-nummer i dagligt tal.  

 

Lite om din anonymitet: I C-uppsatsen kommer vi inte använda ditt namn och det är ingen mer än jag 

som har tillgång till inspelningen. När jag har transkriberat inspelningen kommer jag att radera den. 

Alltså kommer din medverkan vara konfidentiellt, det vill säga att det bara är jag som vet vem som 

säger vad i intervjuerna.  

 

Tema - Attityder: 
Vad tänker du spontant på när jag säger tillsatser?  

  Ex. media, färdigmat, lögner, hälsa m.m. 
   Inget spontant… fråga lite runt det hela… 
Övergång… 
Hur ställer du dig till tillsatser? Bryr du dig om tillsatser? 
 
Läser du innehållsförteckning? Varför gör du det /inte? 
 
Tänker du på tillsatser när du handlar? Hur? På vilket sätt? Vilka följder får det? 
 

Finns det tillsatser som du undviker? 
  Ex. inget, något/vissa, allt… 
 Varför/varför just dessa? 
 
Tema – Information: 
Har du fått / får du någon information om tillsatser?  
 Köttklister? Glutamat? 

 
Var får du information och fakta om tillsatser ifrån? 

  Ex. Genom media, kompisar, skola, forskning, annat… 
 Vidareutveckla… 
 

Vad har du fått för information om tillsatser? / Vilken information har du fått? 
  Ex. Att tillsatser är onödig, farliga, nödvändiga, annat… 
 (Behövs puffning så ge puffning… - men inte ledande förstås!)  
 
 
Tema – information & förtroende: 

Litar du på den information du fått om tillsatser? 
  Ex. Ja, nej, både och…  
 Varför det? 
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  Ex. jag litar på info från… men inte från…  
 

Vad är det som gör att du litar på just den informationen?/information från? 
  Ex. Därför att… vet inte riktigt… svårt men… 
 

Har det någon betydelse på vilket sätt informationen har getts för att du ska ta till dig den? 
Ex. Ja… språket, hur trovärdigt det verkar, hur personen går genom rutan, trovärdighetskänsla… 
 Trovärdig framställning – journalister, experter… ? 
 
Tema – Attityder och tid: 

Har din uppfattning om tillsatser förändrats med tiden? 
Har du alltid haft samma uppfattning om tillsatser? 
  Ex. ja, nej, vet inte… 
Finns det något speciellt tillfälle du minns som förändrat ditt synsätt? 
 Har du alltid tänkt på samma sätt? Varför? 
 … Fiska vidare ifall personen inte vet… 
 
Har du gjort några konkreta förändringar… 
 

Vad tror du att allmänheten tycker om tillsatser? 
Har deras uppfattning ändrats med tiden? 
  Ex. ja, nej, kanske… 
 Varför tror du det/inte det…? 
 

Vad tror du att livsmedelföretag tycker om tillsatser? 
Har deras uppfattning ändrats med tiden? 
  Ex. ja, nej, kanske… 
 Varför tror du det/inte det…? 
 
Hur uppfattar du att media beskriver (fenomenet) tillsatser?  
 
Framtiden? 
 

 

Känner du igen dessa ämnen och vad förknippar du dem med? 

 
Färgämnen 
Konserveringsmedel 
Antioxidationsmedel 
Emulgeringsmedel 
Stabiliseringsmedel 
Förtjockningsmedel 
Geleringsmedel 

Sötningsmedel 
Smakförstärkare  
Ytbehandlingsmedel 
Förpackningsgaser 
Klumpförebyggande medel 
Syror, baser och salter
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Bilaga 2 

 
 
 
 

 

 
Gastronomiprogrammet 

Mat- och måltidskunskap 
 
 

En enkät om tillsatser i maten 
 
 

Tack för att Du ställer upp på denna undersökning! 
Genom ditt deltagande hjälper du oss att få reda på konsumenters attityder.  

 
 
 
 
Jag tillsammans med två studerandekollegor är intresserade av Dina åsikter gällande tillsatser i 
maten (livsmedelstillsatser). 
 
Syfte med enkäten är att undersöka konsumenters attityder till tillsatser. Ditt deltagande i 
undersökningarna kommer att utgöra underlag för vårt examensarbete som presenteras på 
Högskolan Kristianstad våren 2010.  
  
Definition av tillsats: En tillsats är ett ämne som tillsätts till mat och vanligtvis har ett  
E-nummer. 
 
Instruktion: Undersökningen består av sex frågor med svarsalternativ där ett eller flera svar behövs. 
Vissa frågor har underkategorier som kräver ett svar per alternativ. Till sist kommer några snabba 
frågor för statistiken. 
 
 

Anonymitet: Ditt deltagande är anonymt och frivilligt.  
 
Tack för att Du hjälper oss 
Vänliga hälsningar Annika Nyfors 
Ansvarig för enkätundersökning mot Konsument 

 
Om du har frågor ring mig på vardagar 
Mobilnummer: 0705 - 13 40 68 
E-mail: annikanyfors@hotmail.com 
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1. Läser Du innehållsförteckningen på matvaror när Du handlar? 
(Markera ett alternativ) 

 Ja, på alla varor 
 Ja, på vissa varor 
 Ja, på varor jag inte köpt tidigare 
 Nej 

 
 
2. Vilka tror Du är de tre främsta skälen till att tillsatser används i mat? 
(Markera tre alternativ) 

 Tillsatser ger maten längre hållbarhet 
 Tillsatser förstärker doft, smak, lukt, konsistens och färg 
 Tillsatser används som utfyllnad 
 Tillsatser gör att dyra råvaror kan bytas ut mot billiga råvaror 
 Livsmedelsföretag kan spara pengar genom att använda tillsatser 
 Tillsatser används för att ge maten ett högre näringsinnehåll 
 Tillsatser gör att äkta råvaror kan bytas ut mot oäkta varor 

 
 
3. Hur väl känner Du till dessa tillsatser? (Markera ett svar på respektive alternativ) 
 

Inte alls Hart hört talas 
om, men känner 

inte till 

Känner till Känner till 
mycket väl 

a) Färgämnen     

b) Konserveringsmedel     

c) Antioxidationsmedel     

d) Emulgeringsmedel     

e) Stabiliseringsmedel     

f) Förtjockningsmedel     

g) Geleringsmedel     

h) Sötningsmedel     

i) Smakförstärkare     

j) Ytbehandlingsmedel     

k) Förpackningsgaser     

k) Klumpförebyggande medel     

m) Syror, baser och salter     

 

Skriv gärna en kommentar…..………………………………………………………….………………………………………………... 
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4. Var får Du din information om tillsatser ifrån? (Markera valfritt antal alternativ) 

 Myndigheter, exempel Livsmedelsverket 
 Forskning, exempel professorer och forskare 
 Livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln 
 Media, exempel TV-program, nyheter, reklam och böcker 

 
 

Skriv gärna en kommentar…..…………………………………….………………………………………………………………………... 

5. Hur stort förtroende har Du för dessa aktörer då det gäller tillsatser i maten? (Markera ett svar 

på respektive alternativ) 

a) Myndigheter, exempel Livsmedelsverket 
 Stort förtroende  
 Varken stort eller litet förtroende 
 Litet förtroende 
 Inget förtroende 
 Känner ej till 

 
b) Forskning, exempel professorer och forskare 

 Stort förtroende  
 Varken stort eller litet förtroende 
 Litet förtroende 
 Inget förtroende 
 Känner ej till 

 
c) Livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln 

 Stort förtroende  
 Varken stort eller litet förtroende 
 Litet förtroende 
 Inget förtroende 
 Känner ej till 

 
d) Media, exempel TV-program, nyheter, reklam och böcker 

 Stort förtroende  
 Varken stort eller litet förtroende 
 Litet förtroende 
 Inget förtroende 
 Känner ej till 

 

Skriv gärna en kommentar…..…………………………………………………………………………………………………………... 
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6. Läser Du innehållsförteckningen för att kontrollera förekomsten av tillsatser på 

följande produktgrupper? (Markera ett svar på respektive alternativ) 

 Nej Ibland Alltid 

 

a) Konfektyr/snacks, ex. godis, läsk, chips    

b) Konserver, ex. ketchup, sylt, grönsaker    

c) Chark, ex. pålägg    

d) Mejeri, ex. mjölk, yoghurt, ost    

e) Bageri, ex. bröd    

f) Färdigmat, ex. frysta rätter    

g) Alkohol, ex likörer, sprit    

h) Tobak, ex. snus    

 
Skriv gärna en kommentar…..………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
7. Jag är: 
  Kvinna 
  Man 
 
8. Ålder: 
  20-40 
  41-60 
  61-80 
 
9. Bor: (markera ett svar) 
  Större stad 
  stad 
  Samhälle 
  By 
 
 
 

10. Hushållstyp: (markera ett svar) 
  Ensamhushåll 
  Hushåll med två 
  Hushåll tre eller fler personer 
  
11. Barn: (markera ett svar) 
  Hemmaboende barn 
  Ej hemmaboende barn 
  Inga barn 
 
12. Huvudsaklig sysselsättning: 

(markera ett svar) 
  Studerande 
  Pensionär 
  Yrkesverksam 
  Arbetssökande 
  Övrigt 

 

Extra fråga om du har tid! 
Hur tror du framtiden ser ut när det gäller tillsatser i maten?.............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………... 
 
Skriv gärna synpunkter på enkätundersökningen.................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Bilaga 3 
 

 

 

Gastronomiprogrammet 
Mat- och måltidskunskap 

 

En enkät om konsumenters attityder kring tillsatser i maten 
 

Tack för att Du och ditt företag ställer upp på denna undersökning! 
Genom Ert deltagande hjälper Ni oss att undersöka konsumenters attityder till tillsatser. 

 
Vi är tre studenter som skriver ett examensarbete vilket ska presenteras på Högskolan Kristianstad 
våren 2010. Vi är intresserade av hur Ert Företag uppfattar tillsatsdebatten samt hur Ni tycker 
debatten påverkat konsumenters syn på tillsatser. Genom enkäter till konsumenter, ca 120 st, och till 
livsmedelsproducenter, ca 60 st, vill vi underbygga och förankra fakta som kommer fram i de 12 
kvalitativa konsumentintervjuer vi parallellt utför. 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur konsumenter uppfattar tillsatsdebatten gällande 
förtroende och hur livsmedelsföretag uppfattar konsumenters attityder till tillsatser. 
 
Syftet med denna enkät är att få Era synpunkter på konsumenters attityder och vad dessa har för 
betydelse för Er. Ert deltagande i undersökningarna kommer att utgöra underlag för vårt 
examensarbete. 
 
Instruktion: Undersökningen består av fyra frågor med svarsalternativ där ett eller flera svar behövs. 
Fråga 2 har en följdfrågor där flera alternativ kan markeras. Till sist kommer några snabba frågor för 
statistiken. 
 

Anonymitet: Ditt och Företagets deltagande är anonymt och frivilligt. 
För vårt arbetes skull vill vi gärna ha ert svar ifyllt inom 10 dagar. 

 
Tack för att Ni hjälper oss! 

Vänliga hälsningar 
 

Kristina Öst - Ansvarig för enkätundersökning mot Livsmedelsföretag 
Hemtelefon: 0415 – 100 66, Mobil: 0702 – 14 00 66 
E-mail: kristina.ost0001@stud.hkr.se 
 
Annika Nyfors - Ansvarig för enkätundersökning mot konsument 
Mobil: 0705 – 13 40 68 
E-mail: annika.nyfors0013@stud.hkr.se 
 
Kristina Nilsson - Ansvarig för konsumentintervjuer 
Hemtelefon: 0704 – 85 73 70 
E-mail: kristina.nilsson0010@hkr.stud.se 
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1. Vilken typ av information tror Ni främst konsumenter har fått om tillsatser?  
(Markera 3 alternativ) 
  Tillsatser ger maten längre hållbarhet 
  Tillsatser förstärker doft, smak, lukt, konsistens och färg 
  Tillsatser används som utfyllnad 
  Tillsatser gör att dyra råvaror kan bytas ut mot billiga råvaror 
  Tillsatser gör att Livsmedelsföretag kan spara pengar  
  Tillsatser används för att ge maten ett högre näringsinnehåll 
  Tillsatser gör att äkta råvaror kan bytas ut mot oäkta råvaror 
 
Skriv gärna kommentar: 
 
 
 
 
2. I dagsläget pågår det en debatt om tillsatser. Bland annat har det gjorts en 
undersökning hösten 2009 som visar att konsumenter bryr sig mer om tillsatser.  
Har ert Företag påverkats av tillsatsdebatten? (Markera ett alternativ) 
  Ja  fortsätt till fråga 2a 
  Nej  fortsätt till fråga 2b 
 

2a Hur har ert Företag påverkats? (Markera valfritt antal alternativ) 
 Förändrat recept. 
 Förtydligat innehållsförteckning för konsumenten. 
 Ändrat marknadsföringen 
 Tagit bort produkter. 
 Presenterat nya produkter i sortimentet 
 Övrigt 

 
Skriv gärna kommentar:  

 
 

2b Varför tror Ni att debatten inte har påverkat ert Företag?  
(Markera valfritt antal alternativ) 

  Konsumenterna förknippar inte vårt företag med tillsatser 
 Vi använder inga tillsatser. 
 De tillsatser vi använder har inte debatten tagit upp 
 Övrigt 

 
Skriv gärna kommentar:  
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3. Konsumenter får information om tillsatser från olika aktörer. Vilka av dessa tror Ni 
att konsumenter i första hand litar på? (Markera ett alternativ) 
  Myndigheter, ex livsmedelsverket 
  Forskning , ex professorer och forskare 
  Livsmedelsproducenter och dagligvaruhandel 
  Media, ex TV-program, nyheter, reklam och böcker 
 
Skriv gärna en kommentar:  
 
 
4. Vilken av dessa aktörer upplever Ni är mest drivande i tillsatsdebatten?  
(Markera ett alternativ) 
  Myndigheter, ex livsmedelsverket 
  Forskning , ex professorer och forskare 
  Livsmedelsproducenter och dagligvaruhandel 
  Media, ex TV-program, nyheter, reklam och böcker 
  Konsumenter 
 
Skriv gärna en kommentar:  
 
 

 
5. Jag är: 
  Kvinna 
  Man 
 
6. Befattning i företaget? 
 
 
7. Vilken kategori av livsmedelsföretag: 

 Konfektyr/snacks – ex. godis, läsk,  
chips 

  Konserver ex. ketchup, sylt, 
grönsaker 

  Chark – ex. pålägg 

  Mejeri – ex. mjölk, yoghurt, ost 
  Bageri – ex. bröd 
  Färdigmat – ex. frysta rätter 
  Alkohol – likörer, sprit 
  Tobak – ex. snus 

 

 
 
Extrafråga, svara gärna: Hur tror Ni att framtiden ser ut för användandet av tillsatser? 

 
 
Vill Du medverka i en djupare telefonintervju? 
  Ja 
  Nej 
 

 


