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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Idag finns en stor marknad av sötade drycker och olika sötningsmedel används. 

Människor bombarderas av information via bland annat media och det råder en förvirring till 

sötningsmedel i samhället.  

Syfte Syftet med studien är att utforska vuxna människors val av sötningsmedel i kalla 

drycker och att få en förståelse för varför de väljer som de gör samt belysa eventuella 

kopplingar mellan val av sötning och utbildning, träningsvanor, kosthållning, BMI, ålder eller 

kön.  

Metod En kvantitativ studie genomfördes med hjälp av en webbenkät. Deltagarna (n=181) 

valdes genom ett bekvämlighetsurval. Inklusionskriterierna var >18 år. Enkäten distribuerades 

via det sociala nätverket Facebook. Insamlad data analyserades med Chi 2-test, ANOVA samt 

T-tester. 

Resultat Det fanns ingen skillnad mellan ålder (p=0,083) och BMI (p=0,333) utifrån vilket 

typ av sötningsmedel som valdes. Däremot var åldern högre hos de personer som valde bort 

sötade drycker helt (p<0,001). Den största andelen deltagare ville ha sina drycker sötade med 

socker, oavsett vilken typ av dryck (p<0,001). Det fanns ingen skillnad mellan intaget hos 

män och kvinnor för de flesta sötade dryckerna, förutom sport- och energidryck då männens 

intag var högre (p=0,001). Deltagarna valde socker främst då det var naturligare och annat 

sötningsmedel främst för att de ville minska på sockerintaget. 

Slutsats Den största andelen deltagare ville ha sina drycker sötade med socker. Många ansåg 

att artificiella sötningsmedel är farligt. Valet kan påverkas av utbildningsnivå då de med högst 

utbildning valde socker i störst utsträckning. Bland de aktiva deltagarna var andra 

sötningsmedel än socker överrepresenterat medan de medelaktiva och inaktiva deltagarna 

hellre valde socker.    



   

ABSTRACT 

Background Today there is a vast market of sweetened beverages and different types of 

sweetening agents are used. People are exposed to a lot of information from the media and 

there seems to be a general confusion of sweeteners in our society today.  

Objective The aim of the study is to investigate adult people’s choice of sweetening agents in 

cold drinks and to obtain an understanding of why they choose as they do and additionally 

highlight any connection between their selection of sweetening and their education, exercise 

habit, diets, BMI, age or gender 

Method A quantitative study was carried out using a web-based questionnaire. The 

participants (n=181) were chosen by a convenience sampling. Inclusion criteria’s was >18 

years. The questionnaire was distributed using the social network Facebook. Collected data 

were analyzed by using Chi-2, ANOVA and T-tests. 

Results There was no difference between the age (p=0,083) and BMI (p=0,333) with 

reference to selection of sweetening agents. However, the age was higher in the group of 

people who chose not to drink sweetened beverages at all (p<0,001). The largest share of 

participant’s wanted their drinks sweetened with sugar, independent of drink (p<0,001). There 

was no difference in intake between men and women regarding most beverages, except for 

sports- and energy drink where male intake was higher. The participants chose sugar mainly 

because it's more natural and they chose other sweetening agents mainly because they wanted 

to reduce their sugar intake.  

Conclusion The largest part of the participants wanted their drinks sweetened with sugar. 

Many of them belived that artificial sweeteners are harmful. Their chiose could be affected by 

the level of education as those with the highest education preferably chose sugar. Among the 

active participants other sweetenings agents than sugar was overrepresented, while the 

medium active and inactive rather chose sugar.   
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1. BAKGRUND 

I denna studie har fokus legat på kalla, sötade drycker, vilket betyder drycker som har någon 

typ av sötningsmedel tillsatt i form av socker eller icke-energigivande sötningsmedel. De 

drycker denna studie handlat om är läsk, saft, Mer®/Festis®, energi-, vitamin- och 

sportdrycker. 

Idag finns en stor marknad av sötade drycker och flera olika typer av sötningsmedel används. 

I Sverige såldes år 2014 över 793 miljoner liter läsk. Av detta var 79% sockrad läsk och 

resterande 21% var sötad med icke-energigivande sötningsmedel. Försäljningen av läsk med 

andra sötningsmedel än socker har ökat de senaste åren (1). 

År 1960 låg konsumtionen av läsk på ca 22 liter per person och år (2, 3). Den siffran var 

ganska konstant fram till slutet av 1980-talet då konsumtionen ökade kraftigt. År 1990 var 

medelkonsumtionen av läsk 60 liter per person och år. 2006 låg konsumtionen på 90 liter per 

år och person och fram till 2012 ökade siffrorna till 95 liter per person och år. För några år 

sedan var medelkonsumtionen av läsk, saft, sport- och energidryck 112 ml per person och 

dag, för vuxna i Sverige (4). 

Socker (sackaros) är ett naturligt sötningsmedel (5). Sötheten hos sackaros används som 

standard när man bedömer sötheten hos andra sötningsmedel. Sackaros är det sötningsmedel 

som används mest både inom hushållen och livsmedelsindustrin. Andra energigivande 

sötningsmedel är sockeralkoholer. Dessa används dock inte i drycker. I drycker används, 

förutom sackaros, icke energigivande sötningsmedel som är syntetiskt framställda. De 

vanligaste är aspartam, acesulfam k, cyklamat, sackarin och sukralos. Dessa är 30-600 gånger 

sötare än sackaros. Det finns även icke energigivande sötningsmedel som inte är syntetiskt 

framställda. Steviolglykosider är ett sådant sötningsmedel som sedan slutet av 2011 är 

godkänt som livsmedelstillsats (6). Steviolglykosider utvinns ur plantan Stevia och är 200-300 

gånger sötare än socker. Alla sötningsmedel, förutom sackaros, som används i livsmedel 

måste vara godkända livsmedelstillsatser vilket betyder att de har ett E-nummer samt att de är 

godkända av Livsmedelsverket (7).  

Livsmedelsverket och majoriteten av forskningen säger att sötningsmedel inte är cancer-

framkallande (8-10) och att icke-energigivande sötningsmedel bland annat kan minska risken 

att drabbas av diabetes typ 2, jämfört med sockrade drycker (11, 12). Men det finns även 

forskning som talar emot det. En studie visar på att sötningsmedel kan påverka tarmfloran och 

då öka risken för just diabetes typ 2 (13) och enligt en annan studie kan konsumtion av läsk 

sötad med icke-energigivande sötningsmedel leda till högt blodtryck (14).  

Det finns ett samband mellan konsumtion av sockrade drycker samt övervikt (15, 16). 

Drycker med artificiella sötningsmedel marknadsförs därför som ett bra alternativ till dem 

som vill reducera sitt kalori- och sockerintag. De effekterna har dock ifrågasatts då dessa 

sötningsmedel anklagats för att stimulera sötsuget (17). En reviewartikel (18) har studerat 

detta och kommit fram till att så är inte fallet – vad som triggar sötsuget och hungern hos en 

människa är mycket djupare än bara en söt smak. Mycket forskning visar på att drycker med 

artificiella sötningsmedel kan vara ett bra alternativ vid viktnedgång (19-25). 

Människor bombarderas av information via bland annat media. Tidningsartiklar skriver t.ex. 

att socker är beroendeframkallande och farligt för oss men syntetisk framställda 

sötningsmedel är också farliga och kan bland annat orsaka övervikt (26, 27). Om man vill 

dricka läsk eller saft, vad ska man välja? Det är inte lätt för människor att veta vilka råd de 

ska lyssna på och vad som är sanningen.  
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Då det verkar råda en förvirring till sötningsmedel i samhället skulle det vara intressant att 

skaffa en bredare kunskap om människor inställning till olika sötningsmedel. Det är möjligt 

att olika grupper i samhället läser och tar till sig mediebudskapet avseende sötningsmedel på 

olika sätt, vilket kan ha betydelse för deras val och mängden de konsumerar. Det kan även 

vara intressant att se om det finns olika grupper som väljer olika typer av sötningsmedel och 

vad dessa grupper har gemensamt. Aktivitetsnivå, önskan om att gå ner i vikt eller bibehålla 

sin vikt samt om en person följer en viss kosthållning eller diet kan vara faktorer som 

påverkar valet av sötningsmedel hos en person. 

 

2. SYFTE 

Syftet med studien är att utforska vuxna människors val av sötningsmedel i kalla drycker och 

att få en förståelse för varför de väljer som de gör samt belysa eventuella kopplingar mellan 

val av sötning och utbildning, träningsvanor, kosthållning, BMI, ålder eller kön.  

 

3. METOD 

En kvantitativ enkätstudie genomfördes. Denna metod valdes då en kvantitativ studie är 

lämplig för att samla in en stor mängd numerisk data från ett stort antal deltagare. Data 

används sedan för att kunna dra slutsatser med hjälp av olika statistiska metoder (28). En 

webbenkät valdes för att göra datainsamlingen mer effektiv samt för att kunna garantera 

anonymitet till deltagarna.  

3.1. Tillvägagångssätt 
Enkäten (Bilaga 1) skapade i Google Formulär och frågorna utformades utifrån studiens syfte. 

Enkäten bestod av totalt 18 frågor, men beroende på hur deltagarna svarade på en del av dem 

behövde inte alla frågor besvaras. Första delen av enkäten bestod av bakgrundsfrågor som 

ålder, kön, utbildning. Här fanns även två frågor om fysisk aktivitet som utformades utifrån 

Västerbottens Läns Landstings projekt ”Hälsa 2020” (29). Andra delen av enkäten bestod av 

frågor om konsumtion och val av sötning i olika drycker. Svarsalternativen till 

konsumtionsfrekvensfrågan hämtades från Livsmedelsverkets Riksmaten 2010-11 (4). Till sist 

fanns en fråga om kosthållning/diet och eventuellt vilken typ de följde. Med enkäten fanns ett 

följebrev med information till deltagarna (Bilaga 2). Enkäten tog 5-10 minuter att besvara.  

Innan den slutliga enkäten lades ut genomfördes en pilotstudie på fem personer. Dessa fem 

personer valdes utifrån ett bekvämlighetsurval – det var familj och vänner till författaren. 

Synpunkter från dessa fem personer samlades in och enkäten reviderades, bland annat genom 

att fler svarsalternativ lades till, innan den skickades ut.  

Enkäten lades ut som en länk på författarens Facebooks sida tillsammans med ett följebrev 

(Bilaga 2). En uppmaning till andra Facebookanvändare att dela enkäten fanns också med. 

Tillvägagångssättet valdes då det gav en möjlighet att nå ut till ett stort antal människor i olika 

åldrar på kort tid. Målet var att få minst 100 svarande som tog ställning till socker eller annat 

sötningsmedel (Bilaga 1). Enkäten var öppen i fem dagar. 

3.2. Urval och bortfall 
Deltagarna till den slutliga enkäten valdes ut genom ett bekvämlighetsurval (28). 

Inklusionskriteriet var att deltagarna måste vara minst 18 år. Totalt svarade 183 personer på 

enkäten. Av dessa exkluderades två enkäter på grund av att dessa besvarats av personer under 

18 år. Efter internt bortfall återstod 181 enkäter, varav 120 enkäter tog ställning till socker 
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eller annat sötningsmedel. De 61 enkäter som inte tog ställning till något sötningsmedel eller 

aldrig drack sötade drycker har dock inte exkluderats utan använts utifrån deras svar. Det 

externa bortfallet var ej mätbart då det inte går att veta hur många som sett enkäten utan att 

svara på den. Två personer valde att inte svara på frågorna om vikt och längd. I resultatdelen 

redovisas bortfallet i dessa frågor.  

3.3. Databearbetning och analys 
Den insamlade datan från enkäten registrerades automatiskt i ett kalkylark i Google 

Dokuments, som sedan överfördes till ett Excel ark. I Excel gjordes data om från bokstäver 

till siffror och en kodnyckel skapades. Data fördes sedan över till statistikprogrammet IBM-

SPSS Statistics version 23 för att där genomföra statistiska tester och analysera data.  

BMI räknades ut med hjälp av vikt och längd (vikt i kg/längd i m2). BMI delades sedan in i 

undergrupperna ”undervikt” (<18,4), ”normalvikt” (18,5-24,9), ”övervikt” (25,0-29,9) samt 

”fetma” (>30,0) enligt WHO:s riktlinjer (30). Deltagarna grupperades som ”inaktiva” (aktiva 

mindre än 1 timme/vecka), ”medelaktiva” (aktiva 1-2 timmar/vecka) och ”aktiva” (aktiva mer 

än 2 timmar/vecka). Deltagarna grupperades även efter om de drack sötade drycker (oavsett 

vilket sötningsmedel de helst valde) samt om de inte drack sötade drycker alls. 

I enkäten fanns det några öppna svarsalternativ. Svaren i dessa var få och de inkomna svaren 

passade in i de redan angivna svarsalternativen. De fördes därför in manuellt under rätt svar. 

På frågorna varför en person väljer socker eller ett annat sötningsmedel i drycker kunde 

deltagarna kryssa för flera olika alternativ. Därför är det fler svar än deltagare när dessa 

resultat presenteras.   

I SPSS analyserades data med hjälp av ett flertal test. Med hjälp av centralmått, 

spridningsmått samt Q-Q Plots kontrollerades om data för ålder, BMI samt konsumtion av de 

olika dryckerna var normalfördelad. Normalfördelad data presenteras med medelvärde som 

centralmått och standardavvikelse som spridningsmått. Chi2 test, ANOVA med Post Hoc 

samt två olika T-tester, One sample T-test och Independent sample T-test, användes för att 

analysera data.  

3.4. Etiska aspekter 
Studien riktade sig till personer över 18 år. I följebrevet till enkäten (Bilaga 2) informerades 

deltagarna om att det var frivilligt att delta, att man kunde avbryta deltagandet tills dess att 

enkäten var inskickad och att alla svaren var helt anonyma. Genom att det var en webbaserad 

enkät som användes kunde anonymitet garanteras. Kön och ålder var det närmaste en 

identifikation man kunde komma. I följebrevet stod även att svaren skulle hanterats 

konfidentiellt samt att insamlad data endast skulle användas i denna studie. Enkäten berörde 

inte frågor som var etiskt känsliga. Två av frågorna kunde dock uppfattas som obekväma, vikt 

och längd, och dessa frågor var därför frivilliga. 

 

4. RESULTAT 

4.1. Deltagare 
Studien omfattade 181 deltagare, varav 60% var kvinnor (n=109) och 40% var män (n=72). 

Medelåldern bland alla deltagarna var 33 år (SD=13,9) med en spridning från 18 till 68 år. 

Medelålder bland män var 34 år (SD=14,5) samt för kvinnor 33 år (SD=13,5), p=0,607. Över 

56% av deltagarna, både män och kvinnor, var i åldern 18-29 år. I åldern 30-39 år var det 

14%, 10 % i åldern 40-49 år, 13 % var i åldern 50-59 samt 7 % var över 60 år.  
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Det var 87 kvinnor (80%) som uppgav att de drack sötade drycker och 22 (20%) som inte 

gjorde det (Tabell 1). Det fanns ingen skillnad i antalet kvinnor som valde socker som 

sötningsmedel och de som hellre valde en annan sötning (n=38 vs n=29), p=0,272. Bland 

männen var det 66 (92%) deltagare som uppgav att de drack sötade drycker och endast 6 (8%) 

som aldrig drack dessa drycker. Inte heller bland männen fanns det någon skillnad i antal 

mellan de som valde socker eller de som valde annan sötning (n=30 vs n=23), p=0,336. Det 

var fler kvinnor än män som inte drack sötade drycker (n=22 vs n=6), p=0,002. 

Det fanns ingen skillnad i ålder och BMI när det gällde vilket typ av sötningsmedel som 

valdes (Tabell 1). Däremot var åldern högre bland de deltagare som valde bort alla former av 

sötade drycker (medelålder=45 år, SD=13,8) jämfört med de grupper som drack sötade 

drycker, oavsett sötningsmedel (medelålder=31 år, SD=12,8), p<0,001. 

Tabell 1: Antal män och kvinnor, högst avslutade utbildning samt ålder och BMI i relation till vilket 

sötningsmedel dessa helst valde i sötade, kalla drycker i Sverige, hösten 2015 (n=181).  

  Socker Annan sötning Spelar ingen roll Dricker ej  

  
Min-
max 

Medel 
(SD) 

Min-
max 

Medel 
(SD) 

Min-
max 

Medel 
(SD) 

Min-
max 

Medel 
(SD) P-värde 

Män (n=72) 30 (41,7%) 23 (31,9%) 13 (18,1%) 6 (8,3%) 0,3361 

Kvinnor (n=109) 38 (34,9%) 29 (26,6%) 20 (18,3%) 22 (20,2%) 0,2721 

Grundskola (n=7) 2 (28,6%) 2 (28,6%) 2 (28,6%) 1 (14,3%) 1,0001 

Gymnasium (n=83) 29 (34,9%) 30 (36,1%) 18 (21,8%) 6 (7,2%) 0,8961 

Yrkeshögskola (n=18) 7 (38,9%) 5 (27,8%) 2 (11,1%) 4 (22,2%) 0,5641 

Universitet (n=73) 30 (41,1%) 15 (20,5%) 11 (15,1%) 17 (23,3%) 0,0251 

Ålder (n=181) 18-67 
32,9 

(13,9) 18-57 
30,0 

(10,5) 18-67 
29,6 

(13,8) 21-68 
45,1 

(13,9) 0,0832 

BMI (n=179) 
18,3-
39,4 

24,4 
(4,19) 

17,9-
37,2 

23,3 
(3,31) 

19,8-
36,0 

25,7 
(3,76) 

17,7-
36,8 

25,3 
(3,62) 0,3332 

1 Chi2 test, socker vs annan sötning 
2 One-Way ANOVA 

Deltagarna med högst utbildning valde socker framför andra sötningsmedel (n=30 vs n=15), 

p=0,025 (Tabell 1). Denna skillnad fanns inte hos dem med lägre utbildning. Det var fler 

deltagare med avslutad universitetsutbildning (n=17) jämfört med antalet som hade lägre 

utbildning (n=11), p<0,001, som valde bort sötade drycker helt. 

4.2. Konsumtion av sötade drycker 
Läsk var den sötade dryck som var vanligast bland deltagarna och mer än en fjärdedel drack 

läsk flera gånger i veckan (Figur 1). Sportdryck var den dryck som flest deltagare aldrig drack 

(n=138). Saft var den dryck som dracks av många deltagare, men ganska sällan.   
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Figur 1: Konsumtionen av sötade, kalla drycker i Sverige, hösten 2015 (n=181).  

Den största andelen deltagare ville hellre ha sina drycker sötade med socker än någon annan 

typ av sötningsmedel, oavsett vilken typ av dryck det handlade om, p<0,001 (Figur 2). En stor 

del valde lättsockrade produkter. Läsk var den enda produktgruppen där fler deltagare 

föredrog syntetiska sötningsmedel framför lättsockrade produkter. 

Figur 2: Preferens för typ av sötning i kalla drycker i Sverige, hösten 2015 (n=181).  

Det fanns ingen skillnad mellan intaget hos män och kvinnor när det gäller de flesta sötade 

dryckerna med undantag för sportdryck och energidryck där män konsumerade större mängd 

än kvinnor, p=0,001 för bägge dryckerna (Tabell 2).   
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Tabell 2: Intag (dl) per tillfälle av sötade, kalla drycker i Sverige, hösten 2015. Värden presenteras 

som medelvärde (standardavvikelse).   

 Alla  Kvinnor  Män  P-värde1  

Läsk 4,35 (3,39) n=158 3,89 (2,84) n=91 4,99 (3,95) n=67 0,056 

Saft 2,77 (2,48) n=141 2,58 (1,99) n=83 3,05 (3,05) n=58 0,302 

Mer/Festis 2,38 (2,34) n=111 1,98 (1,40) n=62 2,88 (3,10) n=49 0,065 

Vitamindryck 2,64 (2,57) n=115 2,43 (1,99) n=63 2,90 (3,15) n=52 0,347 

Sportdryck 2,31 (2,56) n=93  1,47 (1,25) n=51 3,33 (3,30) n=42 0,001 

Energidryck 2,66 (2,68) n=111 1,86 (1,65) n=59 3,56 (3,30) n=52 0,001 
1 Independent samples T-Test mellan män och kvinnor.  

4.3. Anledningen till val av ett visst sötningsmedel 
Totalt tog 120 deltagare ställning till om de helst ville ha sina drycker sötade med socker eller 

annat sötningsmedel. Det var 56% (n=68) som föredrog socker medan 34% (n=52) hellre 

valde någon annan sötning. Det fanns ingen skillnad mellan grupperna avseende antalet som 

valde socker eller annan sötning, p=0,144. 

Flest deltagare valde socker för att det var naturligare (n=37, 54%) och att det var godare 

(n=36, 53%) (Figur 3). Anledningen till att välja andra sötningsmedel än socker var främst för 

att deltagarna att de ville minska på sitt sockerintag (n=27, 51%) samt minska på 

energiintaget (n=21, 40%). Strax därefter kom alternativet att de ansåg att det var nyttigare 

med annat sötningsmedel än socker (n=20, 38%).  

Figur 3: Anledningar till varför deltagarna helst valde socker respektive eller annan sötning i sina 

kalla, sötade drycker i Sverige, hösten 2015. 
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Männen som valde socker (n=30) gjorde det främst för att de tyckte det var godare (n=19, 

63%) och naturligare (n=14, 46%) samt att de ville minska på intaget av tillsatser (n=13, 

43%). Kvinnorna valde socker (n=38) främst då de tyckte det var naturligare (n=24, 63%), de 

ville minska på tillsatserna (n=18, 47%) och de tyckte det var godare (n=17, 44%).  

Männen som valde annat sötningsmedel (n=24) gjorde det för att det var nyttigare (n=11. 

45%) samt att de ville minska på energiintaget (n=11, 45%) och sockerintaget (n=10, 41%). 

Kvinnorna valde andra sötningsmedel (n=28) då de ville minska på sitt sockerintag (n=17, 

60%), energiintag (n=10, 35%) samt för att det var nyttigare (n=9, 32%).   

4.4. Fysisk aktivitet i relation till sötningsmedel 
Deltagarna grupperades som inaktiva (n=46), medelaktiva (n=80) och aktiva (n=55). Det 

fanns ingen skillnad i åldern samt BMI hos deltagarna mellan de olika aktivitetsnivåerna 

(Tabell 3).  

Tabell 3: Ålder och BMI i relation till aktivitetsnivå i Sverige, hösten 2015. 

  Inaktiv Medelaktiv Aktiv   

  Min-max Medel (SD) Min-max Medel (SD) Min-max Medel (SD) P-värde1 

Ålder (n=181) 18-62 32,26 (12,11) 18-68 36,59 (15,95) 18-62 29,53 (10,91) 0,209 

BMI (n=179) 17,7-39,4 26,32 (4,84) 18,4-36,8 24,01 (3,44) 17,9-32,6 23,57 (2,97) 1,000 
1 One-Way ANOVA 

När det gällde val av sötningsmedel var socker överrepresenterat bland de medelaktiva, 

p=0,010, och inaktiva, p=0,035 (Figur 4). Bland de aktiva var det flest som valde annat 

sötningsmedel, p=0,001, samt att det var få (14%) som svarade alternativet ”spelar ingen 

roll”. 

Det fanns en tendens till att antalet medelaktiva deltagare som drack sötade drycker, oavsett 

sötningsmedel (n=65), var fler än de aktiva (n=47) och inaktiva (n=41), p=0,047. Det fanns 

dock ingen skillnad i antalet deltagare mellan de olika aktivitetsnivåerna som inte drack 

sötade drycker överhuvudtaget, p=0,065. 

 
Figur 4: Vilken typ av sötningsmedel valde deltagarna i förhållande till deras aktivitetsnivå i Sverige, 

hösten 2015 (n=181). Skillnader mellan sötningsmedlen analyserat med Chi2-test 
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4.5. Viktnedgång och kosthållning i relation till sötningsmedel  
Av deltagarna ville 54% (n=97) gå ner i vikt. Det var fler kvinnor än män som ville gå ner i 

vikt (61% vs 43%), p=0,021. Det fanns även en skillnad i ålder, p=0,001, samt BMI, p<0,001, 

mellan de deltagare som ville gå ner i vikt jämför med de som inte ville gå ner i vikt (Tabell 

4). Strax under hälften (43%, n=49) av de normalviktiga ville eller försökte gå ned i vikt, 

medan tre fjärdedelar av de med övervikt (77%, n=37) och fetma (77%, n=10) uttryckte en 

önskan om viktnedgång Det var ingen skillnad i antalet under- och normalviktiga (n=49) som 

ville gå nå ner i vikt jämfört med antalet deltagare med överviktig och fetma (n=47), p=0,838. 

Det fanns dock skillnad mellan antalet under- och normalviktiga (n=69) som inte ville gå ner i 

vikt jämfört med antalet överviktiga och feta deltagare (n=14), p<0,001. 

Tabell 4: Ålder och BMI i förhållande till önskan om viktnedgång i Sverige, hösten 2015. 

  Vill gå ner i vikt Vill inte gå ner i vikt   

  Min-max Medel (SD) Min-max Medel (SD) P-värde1 

Ålder (n=181) 19-68 36,46 (14,92) 18-62 29,74 (11,71) 0,001 

BMI (n=179) 19,6-39,4 25,86 (4,02) 17,7-31,3 22,84 (2,93) 0,000 
1 One-Way ANOVA 

Bland deltagarna som ville gå ner i vikt fanns ingen skillnad i val av sötningsmedel, p=0,605 

(Figur 5). Deltagarna som inte vill gå ner i vikt valde socker i sina drycker i störst 

utsträckning och det var minst antal deltagare som valde bort sötade drycker, p<0,001. 

Figur 5: Önskan om viktförändring relaterat till typ av sötningsmedel i Sverige, hösten 2015 (n=181). 

Skillnader mellan typ av sötningsmedel analyserat med Chi2-test.  

Bland deltagarna med övervikt och fetma var det ett större antal som drack sötade drycker än 

antalet som valde bort dryckerna helt (n=49 vs n=14), p<0,001. Bland de under- och 

normalviktiga var det också fler som drack sötade drycker än de som avstod (n=102 vs n=14), 

p<0,001. 

Det var 30 deltagare som följde en viss typ av kosthållning eller diet. Majoriteten av dem ville 

minska i vikt (n=21), p=0,028. Low-Carb High-Fat (LCHF, n=3), lågkolhydratkost (n=3) 

samt 5:2 (n=4) var de kosthållningar de flesta som ville gå ner i vikt följde. När det gällde att 
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välja mellan socker eller annat sötningsmedel var det lika många som valde de två 

alternativen (n=8). Det fanns ingen skillnad i antalet som tog ställning till ett sötningsmedel, 

både socker och annan sötnings, mot antalet som ansåg att det inte spelade någon roll vilken 

typ av sötning som användes (n=16 vs n=3), p=0,221. Det fanns inte heller någon skillnad 

mellan antalet som drack sötade drycker mot antalet som avstod helt från sötade drycker 

(n=19 vs n=11), p=0,268.   

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
Kriterierna för att delta i studien var att respondenterna skulle vara över 18 år. Två personer 

besvarade enkäten och uppgav att de var 17 år. Svaren från dessa enkäter plockades bort. Det 

är dock omöjligt att kontrollera om deltagarna har varit ärliga med sin ålder och om alla som 

svarade faktiskt var över 18 år. För att minimera risken att personer under 18 år svarade på 

enkäten framkom det tydligt i följebrevet samt i inledningstexten till enkäten att den vände sig 

till personer som var över 18 år. Medelåldern bland deltagarna var relativt låg och 

åldersfördelningen var ojämn. Då medelåldern bland Sveriges befolkning är högre än bland 

deltagarna i denna studie är inte resultatet generaliserbart (31). Den sneda åldersfördelningen 

stämmer inte heller överens med Sveriges befolkning (32). Men då fler än häften av 

deltagarna var i åldern 18-29 år och kan resultatet dock vara generaliserbart på befolkningen 

inom denna åldersgrupp.  

Tack vare att en pilotstudie genomfördes kunde enkätens utformning ändras för att undvika 

missförstånd av frågorna. På det sättet styrktes studiens validitet och reliabilitet (28). En del 

frågealternativ hämtades från andra källor (4, 29) vilket styrker validiteten i enkäten 

ytterligare.  

Facebook användes som distributionskanal. Facebook kan vara ett enkelt sätt att nå ut till en 

stor grupp människor under kort tid. Eftersom vänner till författaren uppmanades att dela 

enkäten vidare till sina vänner gav det en möjlighet att nå ut till olika åldrar och olika typer av 

människor. Medelåldern på författarens vänner stämmer antagligen överens med medelåldern 

på deltagarna, vilket sannolikt bidrog till den sneda åldersfördelningen. Nackdelarna med att 

använda denna kanal är att inte alla människor har Facebook och därför kan en stor grupp 

människor missas. När enkäten delades kom de flesta svaren in de första timmarna, då saker 

och ting snabbt försvinner på Facebook. Hade fler deltagare önskats till enkäten hade den 

behövt delas fler gånger, för att göra den synlig igen.   

Enkäten var webbaserad vilket gjorde att deltagarna kunde svara på den i lugn och ro i valfri 

miljö och på valfritt klockslag. För att få så lågt internt bortfall som möjligt var de flesta 

frågor i enkäten obligatoriska, det gick inte att gå vidare med enkäten om inte frågorna 

besvarats. Detta kan också ha lett till att personer har börjat svara på enkäten och sedan inte 

skickat in den då de inte kunnat/velat svara på alla frågor. Två av frågorna var dock frivilliga, 

längd och vikt. Vikt kan vara känsligt att ange och därför var den frivillig. Längden är 

ointressant om inte vikten anges (för att kunna räkna ut BMI) så därför var även den frivillig. 

Endast två deltagare valde att inte svara på dessa frågor.  

En nackdel med en webbaserad enkät som är anonym är att det fanns en möjlighet för en 

person att svara på enkäten vid flera tillfällen. Detta innebär, teoretiskt, att en och samma 

person kan ha gett studiens alla svar. Studien hade varit säkrare om det endast hade varit 

möjligt att öppna och besvara enkäten en gång, men då hade inte det inte gått att besvara den 

anonymt.   
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En annan nackdel var att om en deltagare uppfattade en fråga som otydlig eller att de inte 

förstod den kunde de inte snabbt ställa en fråga. Detta kan ha lett till att deltagarna gissat sig 

fram eller svarat ”vet ej” för att de inte förstod. På en del frågor var det många som svarat just 

”vet ej”. Om detta berodde på att de faktiskt var en stor andel som inte kunde ta ställning till 

svarsalternativen eller om de inte förstod frågan är svårt att veta.  

När det gäller varför deltagarna valde just socker eller sötningsmedel fanns både alternativet 

”vet inte” samt ”har inte reflekterat över mitt val”. Dessa två alternativ hade kunnat slås ihop, 

då de egentligen säger samma sak. Frågorna och svarsalternativen om fysisk aktivitet har 

hämtats från en annan källa (29) och inte reviderats. Om en deltagare motionerar exempelvis 

en timme per vecka fanns det två svarsalternativ för dem att välja mellan (”30-60 minuter” 

samt ”60-90 minuter”). Vilket alternativ de valde kan ha gett konsekvenser i resultatet då det 

kan gett fler eller färre deltagare inom en viss kategori.  

En stor del av studien handlade om vilket sötningsmedel deltagarna helst använder sig av. 

Förförståelsen var att många gör aktiva val och vet vilket typ av sötningsmedel de helst väljer. 

Men resultatet visade på att för en stor del av deltagarna spelar det inte någon roll vilken typ 

av sötningsmedel därmed infriades inte förförståelsen. Detta kunde uppnås med hjälp av en 

kvantitativ studie, då data från en relativt stor grupp samlades in. Vid en kvalitativ studie hade 

det inte gått att säga om förförståelsen infriades då det hade gett djupare insikt hos några få 

deltagare.  

Längd och vikt angav deltagarna själva. Hur sanna dessa är går inte att veta. Enligt studier om 

självrapporterade BMI finns ett mönster att deltagarna kan angett sin vikt i underkant och 

längd i överkant (34), vilket skulle kunna ge ett lägre BMI än verkligheten. Av deltagarna i 

denna studie var ca 7% klassade som feta (BMI >30). Detta är lite lägre än vad hela landet 

ligger på i genomsnitt och även lägre än resten av världen (35, 36). En nackdel med BMI som 

mått är att det inte ta hänsyn till kroppssammansättning. Vältränade personer eller gravida kan 

få ett högre BMI som visar på att de är överviktiga eller feta även om så inte är fallet. 

I enkäten fanns ingen definition med till de olika kosthållningarna eller dieterna. I denna 

studie låg intresset inte i att se om kosthållningar verkligen följs utan det som studerats är 

attityden kring sötningsmedel samt kosthållning/diet. Därför fanns ingen definition utan 

deltagarna fick svara den kosthållning de ansåg sig följa, oavsett hur de tolkade just den 

kosthållningen och hur noga den följdes.  

5.2. Resultatdiskussion 
Den största andelen deltagare ville ha sina drycker sötade med socker, oavsett vilken typ av 

dryck det handlar om. Fler deltagare valde dessutom socker som sötningsmedel framför en 

lättsockrad dryck. Många angav att de valde socker därför att de anser att artificiella 

sötningsmedel är farliga. Det finns mycket forskning som visar på att sötningsmedel är 

ofarligt (8-10) men många deltagare i denna studie verkar inte tro på det. Den attityd de kan 

stöta på i media, t.ex. i kvällstidningarna (27) verkar ha större inverkan på människor än vad 

Livsmedelsverket och European Food Safety Authority, EFSA, säger (7, 10). Läsk var den 

enda produktgruppen där fler deltagare föredrog de syntetiska sötningsmedlen aspartam och 

acesulfam K framför lättsockrade produkter. Läsk var också den dryck som dracks oftast av 

deltagarna. Då forskningen visar på att icke-energigivande sötning är att föredra framför 

socker (11, 12, 14, 19, 20) är detta lovande för folkhälsan.  

Det var 56% av deltagarna som helst valde socker medan 34% hellre valde någon annan typ 

av sötning. År 2014 var 79% av all läsk som såldes i Sverige sötad med socker och resterande 

21% var sötad med icke-energivande sötningsmedel (1). Siffran för andra sötningsmedel än 

socker stiger för varje år, en positiv trend för den typen av drycker finns. Siffrorna från 
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försäljningen stämmer inte helt överens med resultatet från denna studie. Men resultatet från 

den här studien gäller dels för flera olika typer av sötade drycker samt att frågan var om vad 

de helst ville ha i sina sötade drycker – inte vad de helst köpte. Deltagarnas faktiska köp 

skulle kunna se annorlunda ut då de kan finnas andra, ex familj och vänner, som påverkar.  

Det var fler som valde socker än annan sötning bland de deltagare som hade en avslutad 

universitetsutbildning, vilket även setts i andra studier (37). Studier visar på att personer med 

högre utbildning har bättre hälsa och äter hälsosammare (4, 35). Om detta stämmer med 

resultatet i denna studie är svårt att veta. Men då forskningen pekar mot att icke-

energigivande sötningsmedel är ett bättre alternativ än socker i sötade drycker (11, 12, 14, 19, 

20) är det lite förvånande att så många högutbildade ändå väljer socker. En person med 

avslutad universitetsutbildning har kunskapen att kunna förstå forskningen och lyssna på den 

mer än media.  

Det finns studier som visar på att de personer som väljer annat sötningsmedel än socker har 

högre BMI (11, 38). I dessa studier diskuteras om det är så att sötningsmedel faktiskt ger 

högre BMI eller om det är så att de personer som väljer sötningsmedel väljer detta för att gå 

ner i vikt och därför har ett högre BMI. Resultatet från denna studie visade på att det inte 

fanns någon skillnad i BMI mellan deltagarnas val av olika sötningsmedel. Det skulle vara 

intressant att göra om de studier där BMI var högre för dem som valde annat än socker för att 

se om BMI ändrats under tid. Om det är så att ett högre BMI i andra studier beror på att 

personerna är överviktiga och vill gå ner i vikt kan det vara så att några år senare skulle inte 

samma höga BMI kunna påvisas.  

Bland deltagarna som ville gå ner i vikt fanns ingen skillnad i val av sötningsmedel medan 

personer som inte ville gå ner i vikt valde socker i sina drycker helst. Icke-energigivande 

sötningsmedel har visat sig vara effektivt vid viktnedgång (19-25). Att, vid en önskan att gå 

ner i vikt, välja att inte dricka sötade drycker är en bra idé. Men sockrade drycker har kopplats 

ihop med fetma (15, 16) och att därför så många väljer sockrade drycker är oroväckande. 

Sockrade drycker kan leda till sjukdomar också, bland annat diabetes typ 2 (12). Att byta ut 

de sockrade dryckerna mot icke-energigivande sötningsmedel kan även minska leverfett, 

visceralt fett, skelett-muskel fett samt totalkolesterol (20), och inte bara hjälpa till vid 

viktnedgång. Bland deltagarna med övervikt och fetma var det ett större antal som drack 

sötade drycker än som valde bort dryckerna helt. Bland de under- och normalviktiga var det 

också fler som drack sötade drycker än de som avstod. Olika metoder vid viktnedgång har 

visat sig effektiva men kalorirestriktion är en gemensam nämnare för alla (24). Sockrade 

drycker innehåller energi men ingen näring (5) och därför kan de vara bra att plocka bort vid 

en eventuell kalorirestriktion. En studie visar att en del personer verkar ha svårt att veta vilka 

drycker som innehåller socker och vilka som innehåller andra typer av sötningsmedel (37). 

Det skulle kunna stämma överens med den här studien då det var många som svarat ”vet ej” 

på en del av frågor.  

Åldern var högre bland de personer som inte drack sötade drycker jämfört med de grupper 

som drack sötade drycker, oavsett sötningsmedel. I Livsmedelsverkets Riksmaten sågs att 

yngre deltagare drack läsk och saft i större utsträckning än äldre (4). Det framkom även att 

äldre personer åt hälsosammare än de yngre. Det går att diskutera vad som är mer hälsosamt 

av socker och annat sötningsmedel men att utesluta sötade drycker helt kanske ändå är det 

mest hälsosamma valet?  

När det gällde val av sötningsmedel var socker överrepresenterat bland de medelaktiva och 

inaktiva medan bland de aktiva var det flest som valde annat sötningsmedel. Bland de aktiva 

är det få som svarade alternativet ”spelar ingen roll”. De aktiva personerna gjorde oftare 
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medvetna val i denna studie. Frågan är vad som kommer först – tränar en person mycket och 

därför vill dra ner på socker- eller energiintaget och väljer något annat sötningsmedel? Eller är 

det de personer som väljer annat sötningsmedel som sedan börjar träna? De personer som 

tränar mycket kan vara mer hälsomedvetna och att de då väljer annat sötningsmedel hellre än 

socker kan visa på att sötningsmedel anses som hälsosamt. Generellt sett gör aktiva personer 

hälsosammare val (4). 

I Riksmaten angav 49% av kvinnorna och 54% av männen att de drack sötade drycker (4). 

Resultatet i denna studie var högre då 80% av kvinnorna angav att de drack sötade drycker 

och 92% av männen. I Riksmaten var det dock bara läsk, saft, sport- och energidryck som 

efterfrågats. I den här studien efterfrågades även konsumtionen av Mer®/Festis® och 

vitamindryck, vilket skulle kunna påverka skillnaden. De deltagare som valde socker gjorde 

det främst för att de ansåg att det var naturligare och att de tyckte det var godare. Främsta 

anledningen till att människor hellre valde annat sötningsmedel i sina drycker var att de vill 

minska på sitt sockerintag samt minska på energiintaget. Strax därefter kommer alternativet 

att de tror att det är nyttigare med annat sötningsmedel än socker. Även om det verkar råda en 

förvirring i samhället inför olika sötningsmedel finns det människor som tror på att icke-

energigivande sötningsmedel är ofarligt och att det kan vara ett nyttigare alternativ. Intressant 

är att ganska få personer väljer annat sötningsmedel än socker för att de är godare. Sötade 

drycker kan tyckas vara till för njutningens skull och då är det ganska anmärkningsvärt att så 

pass få väljer det för smakens skull. Resultatet i denna studie stämmer inte riktigt överens 

med en studie som gjordes på studenter i USA, där smak och pris var viktigare när det gällde 

val av dryck (33). Där kom hälsa på tredje plats. 

Då sockrade drycker kan hänga ihop med övervikt (15, 16) och övervikten ökar i samhället 

(35, 36, 39) kan resultatet i denna studie vara oroväckande. Resultatet visade på att socker är 

det sötningsmedel flest deltagare vill ha i sina drycker vilket inte främjar folkhälsan. De äldre 

valde bort sötade drycker i större utsträckning än yngre människor vilket kan vara bra då äldre 

har en ökad risk att drabbas av övervikt (39). Men övervikten har ändå krupit ner i åldrarna 

och ökar som mest i åldern 25-44 år (35). Denna studie visade att yngre dricker sötade 

drycker i större utsträckning vilket kan hänga ihop med att övervikten ökar i just de åldrarna.  

5.3. Genusperspektiv 
Det var fler kvinnor än män som deltog i studien men det var inga stora skillnader mellan 

könen när det gällde konsumtion av sötade drycker samt val av sötningsmedel. Det var dock 

fler kvinnor än män som valde bort sötade drycker helt och hållet. Övervikten bland kvinnor i 

åldern 25-44 har femdubblats sedan 80-talet medan männens övervikt inte ökat lika mycket 

(35). Det är lovande att fler kvinnor väljer bort sötade drycker då det förhoppningsvis går att 

få stopp på den ökande övervikten. En annan aspekt kan vara att mammor tycker det är viktigt 

att införa hälsosamma vanor till sina barn när de är små (40). Om mammorna själva undviker 

att dricka sötade drycker kan det föra över en positiv syn på drycker till barnen. Detta kan 

självklart gälla för papporna också men liknande studier har inte gjorts på dem. 

Männen valde helst socker för att de ansåg att det var godare medan kvinnorna valde socker 

då de tyckte det var naturligare. Männen valde annat sötningsmedel än socker främst då de 

ansåg att det var nyttigare och kvinnorna för de ville minska på sockerintaget. En studie (33) 

som undersökt varför studenter väljer olika typer av drycker, samt varför de väljer läsk med 

socker eller icke-energigivande sötningsmedel hittade inga skillnader mellan könen när det 

gällde anledningen till valen. Det är endast när det gällde socker det fanns en skillnad mellan 

könen i denna studie. Männen fokuserade främst på smak medan kvinnorna fokuserade på 

naturlighet. När det gällde annat sötningsmedel är både män och kvinnor inne på samma spår 

– de tänkte på hälsan.  
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Det fanns ingen skillnad mellan medelintaget hos män och kvinnor när de gällde de flesta 

drycker, förutom sport- och energidryck där männens intag var högre än kvinnornas. Detta 

stämmer överens, delvis, med resultatet från riksmaten (4). Riksmaten visar på att män har en 

högre konsumtion än kvinnor när det gäller läsk, saft, sport- och energidrycker tillsammans. 

Det har även setts i en annan studie (37) att män har högre konsumtion av sötade drycker. 

Sport- och energidrycker kan ibland uppfattas som riktade mot männen, både reklamen samt 

burkarna och flaskornas utformning. Detta skulle kunna förklara resultatet av att män har 

högre intag av just dessa drycker.  

 

6. SLUTSATS 

Den största andelen deltagare ville ha sina drycker sötade med socker, oavsett vilken typ av 

dryck det handlar om. Många angav att de ansåg att artificiella sötningsmedel är farliga. Valet 

verkar dessutom påverkas av utbildningsnivå då de med högst utbildning valde socker i störst 

utsträckning. Socker valdes främst för smakens skull och att det var ett naturligare alternativ 

medan andra sötningsmedel valdes för hälsans skull. Åldern var högre bland de personer som 

valde bort sötade drycker helt jämfört med de som drack sötade drycker. Även kvinnor valde 

bort sötade drycker i större utsträckning än män. Bland de aktiva deltagarna var andra 

sötningsmedel än socker överrepresenterat medan de medelaktiva och inaktiva deltagarna 

hellre valde socker. De aktiva personerna gjorde oftare medvetna val i denna studie vilket kan 

visa på att de aktiva försöker leva mer hälsosamt.  

Sockrade drycker kan hänga ihop med övervikt. Då övervikten ökar i samhället kan resultatet 

i denna studie vara oroväckande. Övervikten har krupit ner i åldrarna och ökar mest i åldern 

25-44 år. Då denna studie visar på att yngre dricker sötade drycker i större utsträckning än 

äldre och de flesta väljer socker är resultatet inte så lovande för folkhälsan. Det finns få 

studier om varför människor väljer olika typer av sötningsmedel och det skulle vara intressant 

att se fler studier för att få en djupare insikt.  

 

7. YRKESRELEVANS 

Då många i Sverige idag har sötade drycker som en del i sin vardag är det viktigt att som 

blivande dietist ha kunskap om olika sötningsmedlen samt kunskap om vad som är att 

rekommendera för olika personer. En dietist kan stöta på många olika tankar och åsikter om 

dessa sötningsmedel samt olika attityder kring konsumtionen av sötade drycker.  

Denna studie kan ge ökad kunskap om gruppers val och konsumtion av sötade drycker. Det är 

viktigt som blivande dietist att veta hur olika grupper ställer sig till de sötningsmedel som 

finns samt vilka grupper som helst avstår sötade drycker helt. Detta för att lättare kunna 

anpassa till exempel gruppinformation och föreläsningar. Det kan även vara viktigt att kunna 

ge råd till människor med övervikt vad de kan välja för att kunna hjälpa till med en eventuell 

viktnedgång samt även nå ut med budskapet om att det som syns i media inte alltid är 

sanningen. 

 

8. FÖRFATTARENS BIDRAG TILL ARBETET 

ZH har planerat, genomfört och författat hela studien. 
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9. TACK 

Författaren vill tacka alla som tog sig tid att svara på pilotstudien och den färdiga enkäten. 

Tack även till de personer som hjälpte till att sprida enkäten samt de som under studiens gång 

stöttat, gett råd och feedback.  
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Följebrev 
 

Hej 

Jag heter Zandra Hansson och jag läser sista terminen på Dietistprogrammet vid Umeå 

universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete och söker därför deltagare till en kort enkät 

som handlar om dryckeskonsumtion.  

Syftet med studien är att studera konsumtion, inställning och åsikter om sötade drycker samt 

även att studera om det finns någon skillnad mellan de som väljer sockersötade drycker mot 

de som väljer annat sötningsmedel i sina drycker.  

Frågorna i enkäten kommer handla om din dryckeskonsumtion och dina val av dryck. Några 

frågor handlar också om vem du är, fysisk aktivitet samt om kosthållning. Enkäten tar ca 5-10 

minuter att fylla i och vänder sig till vuxna. Därför önskar jag att alla svarande ska vara över 

18 år.  

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, fram till dess att enkäten är inskickad. 

Alla deltagare garanteras fullständig anonymitet, vilket innebär att det inte är möjligt att spåra 

vem som besvarat enkäten. I det färdiga arbetet kommer det inte gå att identifiera svaren från 

en enskild enkät. Anonymiteten innebär också att det är omöjligt att i efterhand ångra 

medverkan.  

För att jag ska få så bra förutsättningar som möjligt att dra slutsatser är just din medverkan 

viktig, och även att du besvarar hela enkäten. Jag har dock förståelse för att alla kanske inte 

vill ange vikt och längd, och därför är dessa två frågor frivilliga att svara på.  

 

Materialet kommer enbart användas i mitt examensarbete och insamlad data hanteras 

konfidentiellt.  

Enkäten är öppen till 1/9.  

 

Har du några frågor? Kontakta mig gärna här på Facebook eller på zaha0007@student.umu.se 

Tack på förhand! 

Zandra Hansson 

mailto:zaha0007@student.umu.se

