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Abstract 

Sweeteners and taste-enhancers have been correlated with a series of health risks. The 

purpose of this project was to examine if the public was aware of the risks associated with 

sweeteners and taste enhancers. This was done by conducting an internet survey of the 

general public. For a deeper understanding several questions were investigated: 1) Which 

foods with sweeteners and taste-enhancers were most commonly consumed? 2) Which 

sweeteners and taste-enhancers is the public aware of? 3) Does the public ignore the risks? 

The survey was sent to 300 people, and 30 of these responded (13%). The result of this study 

showed the most ordinary foods containing flavor enhancers that were consumed were 

Extra-gum (79% of respondents) and Chinese food (82%).The consumption of other foods 

with flavor enhancers was not as common. The public was aware of several supplements; 

however there was only one supplement that the majority knew about, the sweetener 

aspartame (65% of respondents). With regards to health, the public was also aware of 

several risks, however it was only cancer that the majority knew of (59%). Even though the 

public was aware of risks, the respondents ignored the risks and consumed sweeteners and 

taste-enhancers (90%). A reason for this can be age; people under 25 years of age tend to 

take greater risks than adults.  

 

Sammanfattning 

Sötningsmedel och smakförstärkare har visat sig att vara kopplade till olika hälsorisker. 

Syftet med projektet var att undersöka om allmänheten var medvetna om riskerna hos 

sötningsmedel och smakförstärkare. Detta gjordes genom att skicka ut en enkät där 

allmänheten fick svara på ett antal frågor på internet. För att få djupare förståelse inom 

ämnet, undersöktes följande frågor: 1) Vilka livsmedel med sötningsmedel och 

smakförstärkare var vanligast att konsumera? 2) Vilka sötningsmedel och smakförstärkare 

var allmänheten medvetna om? 3) Ignorerar allmänheten riskerna. Enkätten skickades ut till 

300 personer varav 39 personer svarade (13 %). Resultaten visade att de vanligaste 

konsumerade livsmedlen med innehållande sötningsmedel eller smakförstärkare var Extra- 

tuggummi (79 % av respondenterna) och China mat(82 %). Utöver dessa livsmedel var 

användningen inte alls lika hög. Allmänheten var medveten om flertalet tillsatser, men 

endast en som majoriteten visste om, sötningsmedlet aspartame (65 % av respondenterna). 

Med avseende på hälsan var allmänheten medveten om liksom där flertalet risker varav en 

som majoriteten av respondenterna kände till, cancer (59 %). Även fast allmänhetens 

medvetenhet, konsumerade dem sötningsmedel och smakförstärkare. Detta berodde på att 

de ignorerade de ansedda riskerna hos tillsatserna (90 %). Ignoreringen kan ha att göra med 

åldersfördelningen av respondenterna, personer under 25 år tenderar att ignorera risker i 

större omfattning än äldre vuxna.  
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Introduktion 

Sötningsmedel och smakförstärkare har blivit mer och mer vanligt i olika livsmedel. Toxiska 

effekter finns hos samtliga tillsatser och kan påverka hjärna och kropp. Speciellt barn löper 

stora risker när de konsumerar dessa tillsatser. Deras hjärna är fortfarande i 

utvecklingsstadiet och är upp till fyra gånger känsligare än en vuxen människa (Blaylock, and 

Schwartz, 1997). I Amerika använder 100 miljoner sötningsmedlet aspartame och även mer 

personer runt om i värden, och detta är bara en tillsats som det finns så många fler av 

(Blaylock, and Schwartz, 1997). 

Definitionen av sötningsmedel är ämnen som antingen är framställda (syntetiska) eller 

naturliga som kan ersätta smaken av socker och samtidigt inte innehålla några kalorier (NE, 

2015) Företagen har ansett att sötningsmedel bör ersätta eller finnas som alternativ till det 

hälsoskadliga sockret. Då deras slogan bland annat är ”Great taste, zero sugar, zero kalories” 

(Coke, 2014). 

Socker har visat sig vara en hälsorisk vid ett högt intag enligt tidigare undersökningar och att 

det är en bidragande faktor till fetma (Fernholm Ann, 2012). Sötningsmedel är sötare än 

socker utan att innehålla kalorier. Ett exempel på detta kan vara sötningsmedlet aspartame 

som är 120-220 gånger sötare än socker och kalorifritt (Salomonsson Ingrid, 2010).  

Allmänheten bör vara medveten att sötningsmedel också kan var kopplat till risker, bland 

annat diabetes och cancer (Suez et al., 2014; Sofritti et al., 2007). Det har gjorts experiment 

på möss och råttor. Det har uppmärksammats att råttor som intog aspartame hade högre 

blodsocker värden än de som var utan, samt att dessa hade sämre förmåga att sänka 

blodsockret (Suez et al., 2014). Det gjordes en analys av avföringen där de hittade 

förändringar av tarmfloran (Suez et al., 2014). Det har lagts upp hypoteser att aspartame 

påverkar tarmfloran och metaboliter (nedbrytningsprodukterna). Detta leder till förändringar i 

metabolismen såsom insulinresistens (Suez et al., 2014).  

En studie som kallas för ”ramzzini studien” kopplade cancer som möjlig risk till 

sötningsmedlet aspartame. I studien matades råttor av både hon-och hankön med låga 

mängder av aspartame. Resultatet visade en signifikant ökning av elakartade tumörer, 

blodcancer och bröstcancer hos honor (Sofritti et al., 2007).  Liksom aspartame har 

sötningsmedlet cyklamat kunnat kopplas till cancer. Råttor fick vid intag av cyklamat tumörer 

i urinblåsan (Price et.al., 1970). 

Studier har inte gjorts i lika stor omfattning på resterande sötningsmedel men andra 

sötningsmedel väntas ha liknande effekter som aspartame och cyklamat. En studie har 

undersökt om Apartame, Acesulfam K och Saccarin ger cellskador, genom att använda 

benmärgsprov på möss. Detta har gjorts genom en ”komet analys”, vilket har visat att dessa 

tillsatser gett cellskador i olika omfattningar och cellskador står som grund för allvarliga 

sjukdomar (Bandyopadhyay et al, 2008). En komet analys hittar cellskador genom 
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utnyttjande av laddningar, en skadad DNA sträng har en annan laddning än en fungerande 

sådan (Nowsheen et al., 2012). 

Smakförstärkare lyder under samma princip som sötningsmedel fast ger nya smaker inom 

mat. I olika livsmedel tilläggs dessa ämnen som ska göra att maten smakar bättre. 

Smaklökarna påverkas av smakförstärkarna så att mat ska smaka bättre. Företagen har lagt 

ner mycket tid på att leta olika ämnen som ska ge speciella smaker, där en av dessa smaker 

är ”umami” som ska vara en säregen smak som finns i natriumglutamat (Lindemann et al., 

2002, Gravitz, 2012). 

Smakförstärkarna liksom sötningsmedlen kan vara kopplade till hälsorisker. En av dessa 

följder kan vara är Alzheimers sjukdom (Eweka and Adjene, 2007 ). Det är en sjukdom som 

oftast framträder senare i livet, där det har ställts upp en hypotes om att Alzheimers beror 

på åratal av ackumulerade sötningsmedel och smakförstärkare i hjärnan. De områden i 

hjärnan där alzheimer utvecklas, ska vara extra känsliga då dessa områden innehåller 

”glutamat receptorer”(Blaylock, and Schwartz, 1997).  

Blaylock (1997) tar upp i boken ”The taste that kills” hur smakförstärkare och sötningsmedel 

kan skada hjärnan och utveckla olika syndrom sjukdomar. Boken handlar främst om 

monosodium glutamate (så kallad MSG) och sötningsmedel som aspartame, där alla nämns 

under samlingsnamnet excitotoxiner (Blaylock, and Schwartz, 1997). 

Neuronerna i hjärnan är känsliga mot höga koncentrationer av sötningsmedel och 

smakförstärkare, så kallade excitotoxiner. Hjärnan har ett inbyggt skydd som består av en 

blod barriär som skall skydda hjärnan mot toxiska ämnen och fria radikaler (Blaylock, and 

Schwartz 1997). Den här barriären finns inte på vissa delar av hjärnan (en liten del) som 

bland annat består av hypotalamus, vilket gör denna del extra känslig. Den skyddande 

blodbarriären kan också försvagas vilket gör att toxiska ämnen når neuronerna. 

Blodbarriären kan vara försvagad vid lågt blodsocker eller vid feber. När dessa ämnen sedan 

når neuronen kan detta leda till att den blir överstimulerad och dör (Blaylock, and Schwartz 

1997). 

Med tanke på den tidigare forskning som har gjorts, skulle det vara intressant att undersöka 

hur allmänheten har påverkats. Vet allmänheten om alla dessa risker som kan vara 

förknippade med alla undersökningar som har uppmärksammats av massmedia, eller 

ignoreras dessa? För att ta reda på allmänhetens medvetenhet och beteende kring 

sötningsmedel och smakförstärkare gjordes en enkätundersökning.  

Frågeställningar 

1. Vilka livsmedel med innehållande sötningsmedel var vanligast att konsumera? 

2. Vilka risker hos sötningsmedel och smakförstärkare är allmänheten medvetna om? 

3. Ignorerar allmänheten riskerna hos sötningsmedel och smakförstärkare? 
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4. Vilka sötningsmedel och smakförstärkare är allmänheten medvetna om som finns? 

Metod 

Datainsamling 

Den metod som användes för att besvara samtliga hypoteser var en enkät undersökning. 

Åldergrupper som deltog i undersökningen förväntades att vara främst mellan 20-30 år 

gammal, då bekantskapskretsen och personer som studerar på universitet ofta är i denna 

ålder.  

Enkäten skapades i ett internetbaserat program: ”Survey and Report”. Frågorna som valdes 

till enkäten var i åtanke att testa allmänhetens kunskaper (bilaga 1). Innehållet bestod av 

frågor såsom, 1)konsumeringsfrekvens av olika livsmedel 2) Innehållet av tillsatser hos olika 

livsmedel 3) Om allmänheten ignorerade risker 4) Följder av konsumering 5) Vilka tillsatser 

allmänheten kände till (bilaga 1).  När alla frågor skapats i detta program, lades frågorna ut 

på en internet sida som sker manuellt med Survey & Report. Sedan delades denna sida på 

It’s learning och Facebook. Enkäten skickades i och med detta till cirka 300 personer varav 39 

personer svarade (13 %). Resultatet samlades sedan in automatiskt genom Survey & Report. 

Tidsperioden för undersökningen skedde under åtta dagar, våren 2015.  

Analys 

För att analysera data som Survey & Report samlade in användes Microsoft Excel. I 

programmet staplades samtliga värden upp och beräknades i procent. Sedan ordnades 

värdena och procenten upp i stapeldiagram. Anledningen till att stapeldiagrammens 

frekventa användning, var för att varje fråga hade många svarsalternativ och ansågs därför 

lämpligast. Statistiska analyser användes inte i rapporten. Programmet Survey och Report 

tillåter inte att granska enkäterna individuellt, vilket omöjliggör en korrelation mellan enkät 

frågorna. Detta har att göra med att enkäten var inställd som en anonym enkät. Resultatet 

rapporterades därför i procent, där en majoritet ansågs vara ett bra riktvärde på att 

allmänheten kände till en fråga.  
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Resultat 

Fördelningen av män och kvinnor som svarade i enkätundersökningen var 20 män och 19 

kvinnor. Den dominerande åldern var 18-22 år tätt följt av åldern 23-27 år (Fig.1)   

 

Figur 1. Åldersfördelning av respondenter på enkäten ”allmänhetens kunskap om 

sötningsmedel och smakförstärkare”. 

Konsumtionen av de upplistade livsmedlen med innehållande sötningsmedel och 

smakförstärkare dominerades av Extra tuggummi och Asiatiskt mat (Fig. 2). Det var 3 

personer som använde Extra tuggummi dagligen och 10 personer som använde detta ofta. 

Asiatisk mat användes inte dagligen men 5 personer konsumerade detta ofta. 
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Figur 2. Konsumeringsfrekvens av olika livsmedel. Asiatisk mat, Samyang Ramen samt Top 

Ramen hade innehållande smakförstärkare medan resten av livsmedlen hade tillsatta 

sötningsmedel. N = 39 

Individerna fick göra en uppskattning om vilka av dessa livsmedel som innehöll 

sötningsmedel samt smakförstärkare (Fig.3) Coca Cola Light var det enda livsmedlet som alla 

hade hundra procent rätt, som hade innehållande sötningsmedel. Fanta zero, Extra 

tuggummi, Coca Cola Zero och asiatisk mat hade höga igenkännanden (97-87%). Efter dessa 

livsmedel blev igenkännandena lägre där det sämsta livsmedlet var Fisher man’s friend (62 

%).  
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Figur 3. Antalet rätt eller fel i procent om vilken typ av tillsatser som finns i de olika 

livsmedlen. (s) står för sötningsmedel: Sweetener. (t) står för smakförstärkare: Taste-

enhancer. 

En lista med olika risker kopplat med sötningsmedel och smakförstärkare fanns i enkäten, 

som är utplockade från olika vetenskapliga undersökningar. Allmänheten kryssade i vilka 

risker som sötningsmedel och smakförstärkare tros leda till. Femtionio procent av 

allmänheten trodde att sötningsmedel och smakförstärkare kunde leda till cancer, den risk 

som förknippades mest (enligt allmänheten) i samband med sötningsmedel och 

smakförstärkare (Fig. 4). Sju personer eller arton procent fyllde i att de inte visste om någon 

risk. 
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Figur 4. Antalet personer som kopplar specifika sjukdomsrisker till sötningsmedel och 

smakförstärkare(%), som har rapporterats i vetenskapliga undersökningar. N = 39: 

En viktig del i projektet var att undersöka om allmänheten ignorerade risker hos 

sötningsmedel och smakförstärkare. Resultatet blev att fjorton personer svarade ”Ja” som 

motsvarar cirka 36 %. Tjugoen personer svarade ”Ja ibland” vilket motsvarade cirka 54 %. Tre 

personer svarade ”Nej” och en person hävdade att denna inte visste om riskerna. 

Enkäten avslutades med att allmänheten fick fylla i samtliga sötningsmedel och 

smakförstärkare, de kände till. Det mest kända sötningsmedlet i den här urvalsgruppen var 

Aspartame. Glutamat var den mest kända smakförstärkaren. Endast 26 personer svarade på 

sista frågan (Fig.5). 

 

 

 Figur 5. Antalet personer i procent som kände till olika sötningsmedel eller smakförstärkare. 

(s) står för sötningsmedel: Sweetener. (t) står för smakförstärkare: Taste-enhancer. Tillsatser 

som angavs av endast en person inkluderades inte. N=26 

Personerna i studien hade störst kännedom om sötningsmedlet Aspartame (65 %) och 

därefter smakförstärkare som bestod av olika Glutamater (34,6 %) (Fig. 5). Utöver dessa 

igenkänndes olika sötningsmedel, som bland annat bestod av Stevia, Xylitol och Suckralose.  

Det fanns ytterligare tillsatser som nämndes av bara en respondent: Erytritol (s), Inosinsyra 

(t), Laktitol (s), Maltitol (s) och Mannitol (s).  
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Diskussion 

Allmänheten kopplade sötningsmedel och smakförstärkare mest till olika kroppsliga 

sjukdomar såsom cancer, förändringar i tarmflora, diarré och diabetes. Olika hjärnsjukdomar 

såsom Parkinson, ALS, alzheimer och stroke kopplade inte allmänheten till sötningsmedel 

och smakförstärkare i en lika stor utsträckning. Enligt Blaylock och Schwartz (1997) är det 

dessa sjukdomar som innebär den största risken hos främst smakförstärkare men även 

sötningsmedel. Den enda risken som majoriteten (>50%) kände till, var risken cancer som 

motsvarade 59 % av respondenterna. Mitt resultat kan betyda att allmänheten inte har full 

förståelse av risker hos sötningsmedel och smakförstärkare. 

För att se om det fanns någon koppling mellan sjukdomar och sötningsmedel eller 

smakförstärkare, fick allmänheten räkna upp alla sötningsmedel och smakförstärkare de 

kände till. Enligt resultatet var den enda tillsatsen som var mer än 50 %, sötningsmedlet 

aspartame (17 personer, 65 %).  Cancer kan kopplas till aspartame genom Ramzzinni studien 

då försöksobjekten fick blodcancer, tumörer och bröstcancer (Sofritti et al, 2007). Även en 

annan studie visade signifikanta cellskador hos benmärgsprov på möss (Bandyopadhyay et 

al, 2008). Cellskador står som grund för utvecklandet av cancer, en onormal celldelning 

(Cancerfonden, 2013).  

Allmänhetens kunskap om tillsatser i olika livsmedel varierade mellan 62-100% som kände 

till detta. Huruvida denna fråga undersöker allmänhetens kunskaper kan vara oklar, då det 

skulle vara väldigt enkelt att bara uppskatta smaken. Det vill säga att söta ämnen innehåller 

sötningsmedel och resterande smakförstärkare. 

Sammanfattningsvis kan huvudhypotesen besvaras med att allmänheten var medvetna om 

flertalet risker, men endast en risk som majoriteten(>50%) kände till som var risken Cancer. 

Detsamma gällande tillsatserna, allmänheten var medvetna om flertalet tillsatser men 

endast en tillsats var igenkänd av mer än 50 %, sötningsmedlet aspartame (65 %). Detta är 

inte helt förvånande nu i efterhand, då aspartame är ett sötningsmedel som är ett av de 

vanligaste och har funnits länge på marknaden. 

Det undersöktes om allmänheten ignorerar riskerna hos sötningsmedel och smakförstärkare.  

Trettiosex procent ignorerade riskerna helt och 54 % ignorerade riskerna ibland, vilket 

motsvarar sammanlagt 90 % av alla som deltog i enkätundersökningen.  

Anledningen till att allmänheten ignorerar risker kan ha med ålder att göra, de flesta i min 

undersökning var yngre än 30 år gammal. Ungdomar ignorerar risker i större utsträckning än 

vuxna. Ett ökat risktagande kan bero på att ungdomar i åldern 18-25 inte har en färdig 

utvecklad hjärna. Den del av hjärnan som inte är färdigutvecklad, är den främre delen av 

hjärnans pannlob som styr risktagande och känslor. Hjärnan blir färdigutvecklad vid runt 25 

års-ålder(Neinstein Lawrence S, 2013).  Det ökade risktagandet kan ske inom många 

områden. En vanlig risk som många unga personer utsätts för är solning i solarium som kan 
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ge hudcancer. CDC (Center of Disease Control) har undersökt 5 olika surveys som gjorts 

mellan 2000-2010 i USA gällande solningsskador. Resultatet var att 65,6 av alla personer 

med vit hy, i åldern 18-29 har solbränt sig någon gång under loppet av ett år.(Hartman et. al, 

2012). Att så många solbränner sig är ett tecken på ett ökat risktagande inom den här ålders 

kategorin. 

Bland de upplistade produkterna med innehållande sötningsmedel eller smakförstärkare var 

konsumeringsfrekvensen låg då det var få personer som använde detta dagligen, som mest 

cirka åtta procent. Slutsatsen av detta är att sötningsmedel och smakförstärkare inte 

användes så frekvent i den här gruppen. Majoriteten av respondenterna använde inte 

produkter med sötningsmedel och smakförstärkare. Antalet respondenter som inte använde 

dessa tillsatser varierade beroende på produkt, exempelvis ”Coca Cola Light” (80 %) och 

”Extra tuggummi” (21 %). 

När det gäller metodiken sattes ett minimum urval på 30 personer. Det sammanlagda 

antalet personer blev 39 personer. Anledningen till att ett minimum sattes var för att minska 

risken att resultatet skulle vara av en ren slump. Inom en statistisk undersökning blir resultat 

mer tillförlitligt desto större stickprov som finns tillgängligt från början. Detta beror på att 

när man väljer ett stickprov inom en population kan det vara en stor skillnad mellan 

stickproven om man skulle ta flera stickprov från samma population. (Mckillup Steve, 2012) 

Det finns alltså variation inom populationen. 

Slutsatsen i detta arbete är att allmänheten, särskilt människor mellan 20 och 30 år, var 

medvetna om flertalet risker som kan förknippas med sötningsmedel och smakförstärkare. 

Även fast allmänheten kände till flertalet risker så var det långt ifrån alla som kände till alla 

risker. Den risk som de flesta kände till var cancer (59 %) och den minst, den neurologiska 

sjukdomen; als (7 %). Det kan vara viktigt att upplysa allmänheten om riskerna som kan 

finnas med sötningsmedel och smakförstärkare. Ett viktigt sätt för detta att ske, kan vara 

mer forskning om hur man påverkar unga människors attityder och vanor. Dessa människor 

tenderar att ignorera risker i större omfattning än äldre vuxna.  
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