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Titel: Unga vuxnas syn på kolhydrater och tillsatt socker samt faktorer av betydelse för 

konsumtion av tillsatt socker: en kvantitativ tvärsnittsstudie 

Författare: Emma-Kaisa Kopra & Susanne Khalil 

 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Unga kvinnor särskiljer sig från övriga grupper gällande ohälsosamma 

kostmönster och högt intag av tillsatt socker vilket är anmärkningsvärt då grunden för 

hälsosamma matvanor läggs i ung ålder. Orsaker till att unga och särskilt unga kvinnor har 

sämre matvanor än övriga grupper framkommer dock inte. 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka 18–30-åringars syn på kolhydrater och tillsatt socker 

samt skillnader mellan unga kvinnor och män vad gäller faktorer av betydelse för konsumtion 

av livsmedel med tillsatt socker. 

 

Metod: Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med webbaserade enkäter. 

Data från 160 enkätsvar bearbetades i statistikprogrammet Jamovi. Materialet presenteras 

med beskrivande statistik och analyserades med Mann-Whitney U test och chi-2-test. 

 

Resultat: Kännedom om tallriksmodellen var hög men lägre för Livsmedelsverkets 

rekommendation för kostfiber och tillsatt socker. Inställningen var positiv till kolhydrater, 

fullkorn och kostfiber och negativ till tillsatt socker i relation till hälsa. Män konsumerade 

drycker med socker oftare än kvinnor (p=0,012) medan kvinnor konsumerade godis oftare än 

män (p=0,021). Drycker med socker eller sötningsmedel samt glass, bakverk och godis 

konsumerades ofta framför allt hemma eller på café eller restaurang tillsammans med andra. 

Smaken var en stor anledning till konsumtion av söta livsmedel. Även att livsmedel ser 

tilltalande ut var av större betydelse för kvinnor än för män (p=0,018). 

 

Slutsats: Konsumtion av livsmedel med tillsatt socker verkar vara förknippat med att 

livsmedel smakar gott eller ser tilltalande ut samt konsumeras i stor utsträckning tillsammans 

med familj och vänner. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Title: Young adults' views on carbohydrates and added sugar and factors of importance for 

consumption of added sugar: a quantitative cross-sectional study 

Authors: Emma-Kaisa Kopra & Susanne Khalil 

 

ABSTRACT 

 

Background: Young women differ from other groups in terms of unhealthy dietary patterns 

and high intake of added sugar, which is remarkable as the foundation for healthy eating 

habits is laid at a young age. However, reasons why young and especially young women have 

poorer eating habits do not emerge. 

 

Purpose: The purpose of the study is to investigate 18–30-year-olds' views on carbohydrates 

and added sugar and differences between young women and men regarding important factors 

for consumption of food with added sugar. 

 

Method: A quantitative cross-sectional study with web-based questionnaires. Data from 160 

survey responses were processed in Jamovi. The material is presented with descriptive 

statistics and analyzed with Mann-Whitney U test and chi-2 test. 

 

Results: Knowledge of the plate model was high but lower for the National Food 

Administration's recommendations for dietary fiber and added sugar. The attitude was 

positive to carbohydrates, whole grains and dietary fiber and negative to added sugar in 

relation to health. Significant differences between women and men were found for beverages 

with sugar (p = 0.012) and candy (p = 0.021). Drinks, ice cream, pastries and candy were 

often consumed at home or in a café or restaurant with others. Taste was a big reason for 

consuming sweet foods. Food appeal was more important for women than for men (p = 

0.018). 

 

Conclusion: Consumption of foods with added sugar seems to be associated with that foods 

taste good or look appealing and are consumed to a large extent with family and friends. 
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1. Introduktion   

Sverige och de övriga nordiska länderna använder sig av Nordiska näringsrekommendationer 

(NNR) för att utforma nationella kostråd till den generella befolkningen för att främja 

folkhälsan (Nordiska ministerrådet, 2014). I Sverige använder Livsmedelsverket NNR 2012 

som officiella näringsrekommendationer (Livsmedelsverket, 2022b). För vuxna 

rekommenderas 45–60 procent av det totala energiintaget (energiprocent, E%) komma från 

kolhydrater (Nordiska ministerrådet, 2014). Intervallet för totalt intag av kolhydrater beror 

bland annat på vilka livsmedelskällor kolhydraterna kommer ifrån. Fullkornsspannmål, hela 

grönsaker och frukter, rotfrukter, baljväxter samt nötter och frön rekommenderas som 

huvudsakliga kolhydratkällor i kosten. Specifika rekommendationer för intag av kostfiber är 

25–35 gram per dag vilket motsvarar ungefär 3 gram per MJ och intaget av tillsatt socker 

rekommenderas understiga 10 E% (Nordiska ministerrådet, 2014). För att följa upp den 

svenska befolkningens matvanor och näringsintag genomförs den nationella 

matvaneundersökningen Riksmaten. Riksmaten vuxna 2010–11 är den senaste 

undersökningen för vuxna i åldern 18–80 år (Livsmedelsverket, 2012). Sammanfattningsvis 

framkom att deltagarna åt mer grönsaker, frukt, bär, baljväxter samt fisk än i tidigare 

matvaneundersökningar. Kolhydrater stod för nästan hälften av energiintaget medan intaget 

av kostfiber understeg det rekommenderade intaget. Intaget av tillsatt socker låg på nästan en 

tiondel av det totala energiintaget varav män hade ett högre medelintag. Däremot hade 

kvinnor i åldern 18–30 det enskilt högsta intaget av tillsatt socker på omkring 12 E% medan 

män i samma ålder hade ett något lägre medelintag som var inom gränsvärdet för 

rekommendationen. Majoriteten av deltagarnas intag av socker kom från tillsatt socker varav 

de största källorna var sockersötade drycker, godis samt olika bakverk (Livsmedelsverket, 

2012). 

 

Unga kvinnor särskiljer sig från övriga grupper gällande ohälsosamma kostmönster och 

särskilt ett högt intag av tillsatt socker. Detta är anmärkningsvärt då grunden för hälsosamma 

matvanor läggs i ung ålder samt att många kvinnor kommer skaffa barn och näringsstatus är 

viktig inför graviditet (Livsmedelsverket, 2012). Livsmedelsverket (2012) framhåller även att 

män i åldern 18–30 underrapporterade vilket kan ha haft betydelse för resultatet i Riksmaten 

vuxna 2010–11. Orsaker till att unga och särskilt unga kvinnor har sämre matvanor än övriga 

grupper framkommer dock inte. 

 

1.1 Intag av kolhydrater i Norden 

De nordiska länderna genomför olika matvaneundersökningar som studerar hur 

befolkningens matvanor ser ut. Generellt sett följer intaget av kolhydrater, kostfiber och 

tillsatt socker liknande mönster i de nordiska länderna. I Norge används 

matvaneundersökningen Norkost 3 som genomfördes 2010–2011 på vuxna i åldrarna 18–70 

år. I undersökningen framkom att det genomsnittliga intaget av kolhydrater och kostfiber var 

något lägre än vad som rekommenderas men medelintaget av tillsatt socker var inom 

rekommendationen. Det framkom även att yngre åldersgrupper hade ett högre intag av 
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kolhydrater och tillsatt socker jämfört med äldre samt att kvinnor hade ett högre intag av 

kostfiber än män (Helsedirektoratet, 2012). I den finska matvaneundersökningen FinRavinto 

2017 undersöktes matvanor hos vuxna i åldern 18–74 år. Intaget av kolhydrater understeg det 

rekommenderade intervallet och i förhållande till totalt energiintag åt män mindre kostfiber 

än kvinnor. Kvinnor hade ett högre medelintag av tillsatt socker än män, däremot låg båda 

gruppernas intag inom rekommendationen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2018). I 

matvaneundersökningen Danskernes kostvaner 2011–2013 framkom att vuxna 18–75 år hade 

ett genomsnittligt intag av kolhydrater som låg inom det lägre rekommenderade intervallet. 

Medelintaget för tillsatt socker för kvinnor och män var strax under den rekommenderade 

övre gränsen. Det framkom även att män hade ett högre sockerintag men lägre intag av 

kostfiber än kvinnor då män inte konsumerar lika mycket frukt och grönt (DTU 

Fødevareinstituttet, 2021). 

 

I undersökningsrapporten The Nordic Monitoring System 2011–2014 som genomfördes i ett 

samarbete mellan forskare och myndigheter i Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland 

undersöktes hur nordiska ländernas matvanor och fysiska aktivitet ser ut (Nordiska 

ministerrådet, 2017). I undersökningen framkom att en femtedel av den vuxna befolkningen i 

de nordiska länderna har ett kostmönster som innefattar låg konsumtion av grönsaker, 

fullkorn och fisk och/eller har en hög konsumtion av mättat fett och tillsatt socker, vilket i 

undersökningen benämns som ohälsosam kost (Nordiska ministerrådet, 2017). Sociala 

skillnader i matvanor sågs där ohälsosamma kostmönster var mer förekommande hos låg- och 

medelutbildade där låg utbildning motsvarar grundskola och medelhög utbildning avser 

yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. I Sverige hade närmare en tredjedel (27,5 %) ett 

ohälsosamt kostmönster vilket var högre än i de övriga nordiska länderna. En generell 

minskning visades i intaget av sockerrika livsmedel förutom i Sverige och Island. I medeltal 

hade över en fjärdedel av män och över en femtedel av kvinnor i Sverige under åren 2011–

2014 ett högt intag av sockerrika livsmedel (Nordiska ministerrådet, 2017). Inom hela 

Norden fanns färre personer med ett högt intag av sockerrika livsmedel i åldersgruppen 18–

24 år jämfört med andra åldersgrupper. Däremot framkommer inte om denna fördelning 

gäller inom samtliga nordiska länder (Nordiska ministerrådet, 2017). 

1.2 Kolhydrater, socker och sötningsmedel 

Kolhydrater är ett makronäringsämne som bidrar med energi till kroppens alla celler och kan 

delas in baserat på molekylstorlek i monosackarider, disackarider, oligosackarider och 

polysackarider. Mono- och disackarider utgörs av en respektive två enheter och klassas 

gemensamt som enkla sockerarter. Glukos och fruktos är vanligt förekommande 

monosackarider som tillsammans skapar disackariden sackaros som är det som i allmänhet 

benämns som socker (Sonestedt, 2013). Hjärnan behöver omkring 100 gram glukos per dag, 

vilket kroppen tillgodoser genom att bilda glukos från aminosyror vid kortvarig brist 

(Sonestedt, 2013). Kolhydrater som inte bryts ner i tunntarmen utan transporteras vidare till 

tjocktarmen kallas för kostfiber, det vill säga icke-digererbara kolhydrater. I begreppet 

kostfiber inkluderas bland annat lignin och andra icke-digererbara kolhydrater som endast 

finns i växter (Sonestedt, 2013). 
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Rotfrukter, baljväxter, grönsaker, frukt och bär är exempel på kolhydratkällor som inkluderar 

kostfiber, vitaminer, mineraler och skyddande växtämnen såsom antioxidanter 

(Livsmedelsverket, 2021c). Även fullkorn, det vill säga samtliga delar av kornet (grodd, 

frövita och kli) av spannmål såsom vete, råg, korn, havre, majs och ris, är rikt på kostfiber, 

vitaminer och mineraler (Sonestedt, 2013). Frukt och bär är utöver att vara källor till 

vitaminer, mineraler, kostfiber och antioxidanter även källor till naturligt förekommande 

sockerarter (Sonestedt, 2013). Med tillsatt socker avses renframställda sockerarter såsom 

framför allt sackaros som inte bidrar med någon näring utöver energi (Nydahl, 2014a). 

Industriproducerade livsmedel såsom godis, läsk, saft, sylt, kaffebröd, bröd, fruktyoghurt och 

frukostflingor är vanliga källor till tillsatt socker (Nydahl, 2014a) och även vissa drycker med 

alkohol innehåller mycket socker (Livsmedelsverket, 2022a). 

 

Utöver socker (sackaros) används även andra ämnen som ger söt smak som sötningsmedel i 

livsmedel som framför allt läsk, glass och godis (Nydahl, 2014b) samt sockerfritt tuggummi 

och bordssötningsmedel (Livsmedelsverket, 2022c). Sötningsmedel indelas vanligen i 

energigivande respektive icke-energigivande sötningsmedel (Nydahl, 2014b; Sonestedt, 

2013). Energigivande sötningsmedel inkluderar naturligt förekommande sockerarter såsom 

sackaros, glukos, fruktos, laktos och maltos samt sockeralkoholer såsom xylitol, sorbitol, 

mannitol, isomalt och maltitol (Nydahl, 2014b). Icke-energigivande sötningsmedel innefattar 

dels ämnen som framställs från växter såsom exempelvis stevia/steviolglykosider, dels 

syntetiskt framställda sötningsmedel såsom aspartam, acesulfam K, sackarin och sukralos 

(Nydahl, 2014b). Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömer vilka 

sötningsmedel som är säkra och som får användas som tillsatser i bestämda 

användningsområden och mängder (EFSA, u.å.) 

1.3 Fullkorns och fibrers koppling till hälsa  

En fullkornsrik och fiberrik kost kan hjälpa till att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar, 

diabetes samt obesitas och dessutom kan en fiberrik kost även minska risken för att drabbas 

av vissa cancerformer (Livsmedelsverket, 2021b; Livsmedelsverket, 2021a). Studier har visat 

att individer som konsumerar mycket fullkorn har en minskad risk att få diabetes typ 2 och 

hjärtsjukdomar samt tjock- och ändtarmscancer (Lillioja m.fl., 2013). Vidare har en 

systematisk granskning gjord av American Dietetic Association studerat hur människors aptit 

påverkas i samband med fiberintag. Fiberintag visades inte ha ett signifikant samband med 

mättnadskänsla, däremot var kostfiberintag associerat med lägre kroppsvikt (Clark, Slavin, 

2013). 

1.4 Tillsatt socker och hälsa   

Intag av tillsatt socker har visats ha ett samband med utveckling av karies varav en lägre 

konsumtion av tillsatt socker är förknippat med lägre förekomst av karies (Moynihan & 

Kelly, 2014). Detta är en bidragande orsak till rekommendationen om att inte äta mer än 10 

E% tillsatt socker och att undvika regelbunden konsumtion av sockerrika livsmedel 
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(Nordiska ministerrådet, 2014). Även världshälsoorganisationen WHO (2015) 

rekommenderar att intaget av fria sockerarter generellt hålls under 10 E%. Med tanke på 

sambandet mellan sockerkonsumtion och karies rekommenderas även att ytterligare sänka 

intaget till under 5 E% (WHO, 2015). Däremot bidrar varken sockeralkoholer eller icke-

energigivande sötningsmedel till uppkomst av karies (Sonestedt, 2013). I en amerikansk 

studie påvisades en association mellan konsumtion av tillsatta sockerarter och ett minskat 

intag av mikronäringsämnen samt en ökning av kroppsvikt (Ervin & Ogden, 2013). Dessutom 

framkom att fler män än kvinnor konsumerade livsmedel med tillsatt socker i form av 

processade livsmedel och färdiglagade måltider som exempelvis bröd, kakor, choklad, glass 

och liknande (Ervin & Ogden, 2013). Vidare är särskilt konsumtion av sockersötad läsk 

förknippad med övervikt och obesitas hos barn, ungdomar och vuxna (Malik m.fl., 2006). En 

möjlig förklaring till att sockersötad läsk kan bidra till viktuppgång är att det är lättare att inta 

mer energi från drycker då dessa inte mättar lika effektivt som andra livsmedel (Malik m.fl., 

2006). Regelbunden konsumtion av sockersötade drycker har dessutom förknippats med en 

förhöjd incidens av diabetes typ 2 (Imamura m.fl., 2015). En finsk kohortstudie visade även 

ett samband mellan intag av sockersötade drycker och ökad risk för diabetes typ 2 (Montonen 

m.fl., 2007). Vidare har EFSA (2022) publicerat ett vetenskapligt utlåtande gällande 

acceptabelt dagligt intag av socker baserat på en granskning av den vetenskapliga litteraturen 

om samband mellan socker och bland annat kroniska metabola sjukdomar och karies. EFSA 

fastslår att en övre gräns för intag inte kan fastställas under vilken ingen risk för karies eller 

metabola sjukdomar föreligger, varför intaget av tillsatt socker bör vara så lågt som möjligt 

(EFSA, 2022). 

 1.5 Kunskap om och förståelse av kostråd och tillsatt socker 

I en amerikansk studie undersöktes individers förståelse och medvetenhet av nationella 

kostråd och det visade sig att 58 procent av deltagarna visste vilka dessa var men endast 13 

procent visste och förstod vad dessa innebar (Brown m.fl., 2011). Konsumenter har även 

visats ha begränsad eller felaktig kunskap om sockerinnehåll i olika drycker (Rampersaud 

m.fl., 2014). Begrepp relaterade till socker visade sig även tolkas på olika sätt av 

konsumenter där ordet “sugary” verkade tolkas som “söt smak” snarare än “innehåller tillsatt 

socker” som avsågs, vilket kan ha betydelse för hur konsumenter tolkar folkhälsobudskap om 

att minska konsumtion av drycker med tillsatt socker (Rampersaud m.fl., 2014). Vidare har 

en tvärsnittsstudie i Saudiarabien påvisat att deltagarna hade begränsad eller felaktig kunskap 

om vad som avses med tillsatt socker och livsmedelskällor till detta samt även vilka 

konsekvenser som tillsatt socker bidrar med (Mumena m.fl., 2020). 

1.6 Faktorer som påverkar val av livsmedel  

I en review av konceptuella modeller för livsmedelsval och faktorer på olika nivåer som har 

inflytande över individers livsmedelsval indelas dessa i faktorer som berör livsmedel och 

livsmedelsinformation, individuella faktorer, kognitiva faktorer och sociokulturella faktorer 

(Chen & Antonelli, 2020). Livsmedelsrelaterade faktorer såsom näringsmässiga egenskaper 

och hälsosamhet har visats vara avgörande för att göra mer hälsosamma val. Vad gäller 
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sociokulturell påverkan är individens ekonomiska situation central och priset på livsmedel 

påverkar starkt huruvida individen väljer mer hälsosamma livsmedel. Attityder, medvetenhet 

och förväntad nytta är centrala kognitiva faktorer som har inverkan på livsmedelsval. Även 

individuella faktorer däribland personlighet och känslotillstånd har betydelse för val av 

hälsosamma livsmedel (Chen & Antonelli, 2020). 

 

Enligt en amerikansk studie har attityder för val av livsmedel kopplats till att konsumenter 

antingen gillar eller ogillar vissa livsmedel och att smaken är den viktigaste faktorn för 

attityder till och val av livsmedel (Aikman m.fl, 2006). Attityder till livsmedel har även visats 

ha större betydelse för icke-vanemässiga livsmedelsval medan ätande till stor del är 

vanemässigt och styrt av undermedvetna val (van’t Riet m.fl, 2011). Vad gäller yttre faktorer 

som påverkar val av livsmedel har en studie i Indien undersökt konsumtionsmönster och 

attityder till sötade drycker hos unga vuxna mellan 18–30 år och faktorer som tillgänglighet 

av läsk eller sockersötade drycker spelade en stor roll för deltagarnas konsumtion (Kumar & 

Ray, 2017). I en fokusgruppstudie med portugisiska universitetsstudenter framkom att de 

största utmaningarna med att äta mindre tillsatt socker hade med omgivande faktorer såsom 

utbud att göra (Prada m.fl., 2021). 

 

Även känslotillstånd har i en australiensisk studie visats ha ett samband med konsumtion av 

socker (Jacques m.fl., 2019). Studien visade att trots att människor överäter sockerrika 

livsmedel för att bland annat minska upplevelsen av stress så har ett högt intag av socker i sin 

tur även kopplats till kognitiva försämringar, störningar i känslor samt depression och ångest. 

En tvärsnittsstudie som också belyser detta fenomen visade att det finns ett samband mellan 

depressiva symptom och en ohälsosam kost såsom ett högt intag av godis, läskedrycker, 

snabbmat och liknande (Mikolajczyk m.fl., 2009). Vidare har man i en studie i Storbritannien 

påvisat att det finns en koppling mellan sötsaker och stress där deltagarna konsumerade mer 

sötsaker och mindre frukt och grönt under de perioder som var mest stressiga (Oliver & 

Wardle, 1999). 

 

Även sociala relationer och normer har betydelse för val av livsmedel. I en socialpsykologisk 

studie av Robinson & Field (2015) visades att en tredjedel av deltagarna påverkade sitt intag 

av kakor baserat på kännedom om den föregående deltagarens intag. När deltagarna blev 

frågade varför de påverkades av de andra fick de svar som “det kändes mer acceptabelt” eller 

“ville inte bli sedd som girig” (Robinson & Field, 2015). Commensality kan beskrivas som 

“gemensamt ätande” och är i allmänhet socialt och kulturellt eftersträvat och idealiserat 

särskilt vad gäller familjemåltider (Jönsson m.fl., 2021). Det gemensamma ätandet inrymmer 

ett stort antal dimensioner bland annat gällande vem som får delta i den gemensamma 

måltiden och hur måltidssituationen ska se ut. Ju närmare de som äter tillsammans är vad 

gäller exempelvis vänskapsband, desto mindre strikta kan reglerna för måltiden vara såväl 

ifråga vad som äts som hur det äts (Jönsson m.fl., 2021). 

  

Sammanfattningsvis är en hög konsumtion av tillsatt socker förknippat med utveckling av 

karies, övervikt och obesitas samt en förhöjd risk för att utveckla diabetes typ 2. I Riksmaten 
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vuxna 2010–11 framkom att unga kvinnor hade det högsta intaget av tillsatt socker medan 

rapporten The Nordic Monitoring System 2011–2014 påvisade ett lägre intag av sockerrika 

livsmedel bland personer i åldern 18–24 år. Baserat på dessa resultat vill vi se hur 

konsumtionen av livsmedel med tillsatt socker ser ut hos personer i åldern 18–30 år i Sverige. 

Utöver kunskap styrs livsmedelsval av många olika faktorer såsom attityder, preferenser och 

känslotillstånd samt sociala, kulturella och ekonomiska faktorer. Däremot finns det enbart ett 

begränsat antal studier om faktorer som påverkar konsumtion av livsmedel med tillsatt 

socker. Därför har vi för denna studie även valt att undersöka vilka faktorer som har 

betydelse för konsumtion av livsmedel med tillsatt socker bland unga vuxna i Sverige. 

1.7 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka 18–30-åringars syn på kolhydrater och tillsatt socker 

samt skillnader mellan unga kvinnor och män vad gäller faktorer av betydelse för konsumtion 

av livsmedel med tillsatt socker. 

 

Frågeställningar: 

- Hur ser kännedomen om Livsmedelsverkets rekommendation om intag av kolhydrater 

och tillsatt socker ut i målgruppen?  

- Hur är synen på kolhydrater, fullkorn, kostfiber och tillsatt socker i relation till hälsa?  

- Finns det skillnader mellan kvinnor och män eller grupper med olika utbildningsnivå 

gällande konsumtion av drycker och livsmedel med tillsatt socker? 

- Hur ofta och i vilka situationer konsumeras drycker och livsmedel med tillsatt socker? 

- Vilka faktorer har betydelse för konsumtion av livsmedel med tillsatt socker? 

 

2. Metod 

2.1 Studiedesign 

För att besvara syftet genomfördes en kvantitativ tvärsnittsstudie med webbenkäter under 

vårterminen 2022. Kvantitativa tvärsnittsstudier syftar till att samla in kvantifierbara data vid 

en tidpunkt för att undersöka variation och sambandsmönster mellan olika variabler vilket är 

fallet för bland annat enkätstudier (Bryman, 2018). Enkätstudie valdes för att få reda på en 

bredare syn inom målgruppen snarare än enstaka personers syn på ämnet vilket vore fallet 

med exempelvis intervjuer. 

2.2 Litteratursökning 

Databaser som har använts för litteratursökning är PubMed, Web of Science och Scopus. 

Sökorden som har använts är “dietary sugar*”, “added sugar*” och health* i title/abstract 

samt dietary sugar och dietary sucrose som MeSH-termer. Vidare har även “food choice*”, 

“eating behavio*”, “young adult*”, influenc*, affect*, “soft drink*”, “carbonated drink*”, 

factor* och determinant* använts och kombinerats på olika sätt. I samband med 

litteratursökningen bokades även en tid med Uppsala universitets bibliotekarie för individuell 

handledning i litteratursökning för att säkerställa relevanta sökningar i enlighet med 
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undersökningens syfte. Utöver vetenskapliga artiklar har även kurslitteratur från 

kostvetarprogrammet använts som referenslitteratur. 

2.3 Målgrupp och urval 

Målgruppen för denna undersökning är 18–30-åringar bosatta i Sverige. Inklusionskriterier 

var att deltagarna hör till den avsedda åldersgruppen, är bosatta i Sverige och att de inte 

behöver anpassa sitt intag av kolhydrater och socker av medicinska skäl såsom exempelvis 

diabetes. Urvalsmetoden var bekvämlighetsurval eftersom enkäten delades på författarnas 

egna Facebook-sidor och således begränsades till författarnas sociala nätverk. De som fick 

åtkomst till enkäten via Facebook kunde även dela enkäten i sina respektive sociala nätverk. 

Vidare placerades fem A4-pappersark med en QR-kod till enkäten på allmänna anslagstavlor 

på Biomedicinskt Centrum (BMC) på Uppsala universitet för att nå fler deltagare. 

Bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhetsurval som innebär att urvalet inte är slumpmässigt 

vilket medför en risk för selektionsbias och medför att resultaten inte är möjliga att 

generalisera till en bredare population (Bryman, 2018). Med tanke på uppsatsens begränsade 

tidsram och begränsningar i resurser ansågs ändå bekvämlighetsurval vara motiverat för 

denna studie och begränsningar med detta lyfts fram i metoddiskussionen. 

2.4 Utformning av enkät 

Enkäten inleddes med sociodemografiska frågor för att erhålla information om ålder, 

könstillhörighet, huvudsyssla, inkomst, utbildningsnivå samt bostadsort och hushållsstorlek 

som senare används för att undersöka ifall skillnader finns mellan olika grupper. Att inleda 

enkäten med demografiska frågor är vanligen lämpligt då man bör inleda med lättare frågor 

för att uppmuntra till fortsatt deltagande samt att dessa sällan passar in senare i enkäten (SCB, 

2016). 

 

För att besvara studiens syfte formulerades totalt 16 frågor indelade i fem kategorier. 

Frågorna var utformade för att mäta kännedom om Livsmedelsverkets rekommendationer 

gällande kolhydrater och tillsatt socker, få reda på synen på kolhydrater däribland fullkorn, 

kostfiber och tillsatt socker i relation till hälsa, mäta frekvensen på intag av livsmedel med 

tillsatt socker samt få reda på i vilken situation dessa oftast konsumeras och vilka faktorer 

som har betydelse för konsumtion. Frågorna om kännedom av Livsmedelsverkets 

rekommendationer kunde besvaras med alternativen “ja”, “nej” eller “vet inte”. Frågor med 

ja-nej-alternativ ger tydliga resultat om svarsalternativen inte kan variera i mer än två punkter 

(SCB, 2016) vilket ansågs stämma in i huvudsak för dessa frågor. Alternativ som “vet inte” 

har inkluderats för att inte tvinga respondenten att välja ett alternativ som inte stämmer. En 

risk med detta är dock att respondenten väljer dessa alternativ av bekvämlighetsskäl och inte 

för att det är det som stämmer bäst (SCB, 2016). Frågorna gällande syn på kolhydrater i 

relation till hälsa besvarades med en femgradig skala där alternativen gick från “bra för 

hälsan” till “dåligt för hälsan”. En femgradig skala med ett mittenalternativ valdes för att inte 

tvinga respondenten att välja en sida av skalan som inte nödvändigtvis stämmer överens med 

dennes åsikt. 
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Livsmedelskällorna som efterfrågades gällande konsumtion var drycker med tillsatt socker 

och motsvarande drycker sötade med sötningsmedel samt glass, bakverk och godis. Vidare 

efterfrågades i vilken situation dessa livsmedel oftast konsumeras samt vilka faktorer som 

upplevs vara av störst betydelse vid konsumtion av de ovannämnda livsmedlen. 

Utformningen av den sistnämnda frågan utgick från frågeställningarna i Food Choice 

Questionnaire (FCQ), som ursprungligen konstruerades av Steptoe m.fl. (1995) och är en 

välanvänd och validerad metod för att undersöka faktorer som är viktiga för konsumenter 

gällande livsmedelsval i vardagen (Cunha m.fl., 2018). Eftersom den aktuella studien inte 

gällde samtliga livsmedelsgrupper eller livsmedel som nödvändigtvis konsumeras dagligen 

eller veckovis har frågorna valts ut och anpassats enligt behov. Ytterligare dimensioner har 

lagts till framför allt gällande sociala faktorer i enlighet med studier om faktorer som 

påverkar livsmedelsval. 

 

Vidare togs vid utformning frågor och svarsalternativ särskild hänsyn till att inte använda 

värdeladdade ord, svåra formuleringar samt att ha balanserade svarsalternativ med lika många 

alternativ till en frågas fördel som nackdel för att minimera risken att respondenten styrs i 

någon riktning eller inte förstår frågan (SCB, 2016; Ejlertsson, 2019). Det finns enligt 

Bryman (2018) även en risk att deltagare väljer att inte besvara vissa enkätfrågor, vilket har 

beaktats genom att göra frågorna obligatoriska att besvara innan enkäten kan skickas in. 

2.5 Pilotstudie 

Pilotstudier är lämpliga att genomföra innan utskick av enkäter för att bland annat säkerställa 

att frågorna eller svarsalternativen inte är otydliga (Bryman, 2018). En pilotstudie på en 

första enkätversion utformad i Google Forms genomfördes därför med tio personer i 

författarnas sociala nätverk för att säkerställa att frågorna uppfattades på det sätt som avsågs i 

den slutliga enkäten. Vid genomförandet av pilotstudien fanns uppsatsförfattarna tillgängliga 

på plats eller över telefon för att vid behov svara på frågor i direkt anslutning till besvarandet 

av enkäten. Efter genomförd pilotstudie korrigerades fråga 1–4 från “Jag känner till 

Livsmedelsverkets rekommendation om …” till “Jag har hört talas om Livsmedelsverkets 

rekommendation om hur mycket … man bör äta”. Det öppna svarsalternativet “Övrigt” togs 

bort från fråga 5–8 samt 14 och 15 för att möjliggöra statistiska tester. Alternativen “1–2 

gånger/vecka”, “3–5 gånger/vecka” och “6–7 gånger/vecka” ändrades till “1–3 gånger/vecka” 

samt “4–7 gånger/vecka” för fråga 9–13. Även numreringen för frågorna gjordes om så att 

frågor som hörde till samma kategori hade numreringar såsom 1a, 1b och så vidare istället för 

att ha egna heltal. 

2.6 Etiska överväganden och följebrev 

För att genomföra en studie med hög kvalitet samt skydda individernas deltagande beaktades 

fyra etiska huvudprinciper. Informationskravet syftar till att forskaren ska informera de 

berörda individerna om undersökningens syfte samt att deltagarna är medvetna om att det är 

frivilligt att delta i forskningen och att de kan avsluta sitt deltagande när som helst utan att 
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ange en orsak (Bryman, 2018). Samtyckeskravet innebär att man som deltagare har rätt att 

själv bestämma om sin medverkan i undersökningen (Bryman, 2018). Konfidentialitetskravet 

avser att alla personers uppgifter som ingår i undersökningen bör behandlas med största 

möjliga konfidentialitet genom att dels förvara personuppgifter så att obehöriga inte kan 

komma åt dem (Bryman, 2018). Slutligen innebär nyttjandekravet att uppgifter som samlas in 

om enskilda individer endast får användas för forskningsändamålet (Bryman, 2018). Samtliga 

krav tas hänsyn till genom att ha ett följebrev i enkäten (se bilaga 1) där deltagarna 

informeras om syftet med undersökningen, att deltagande är frivilligt och att man när som 

helst kan avbryta besvarandet av enkäten utan att någon orsak behöver uppges. Samtycke till 

deltagande ges genom att besvara enkäten och deltagarna i undersökningen besvarar enkäten 

anonymt och individer kommer på så vis inte kunna identifieras. Även att enkätsvaren endast 

kommer användas för denna undersökning och inte kommer delas på andra ställen informeras 

om i följebrevet. 

2.7 Datainsamling 

Data samlades in med webbenkäter utformade i Google Forms som är en kvantitativ 

internetbaserad enkätfunktion och delades genom uppsatsförfattarnas egna Facebook-sidor, 

till olika Facebook-grupper samt genom en QR-kod som placerades på fem allmänna 

anslagstavlor på BMC. Enkäten var öppen att besvara mellan 21/4–4/5 2022 och några dagar 

innan enkäten stängdes skickades en påminnelse om enkäten ut på uppsatsförfattarnas 

Facebook-sidor. 

2.8 Bortfall 

När insamlingen av enkätsvar avslutades hade totalt 175 svar inkommit. Av dessa uteslöts 15 

på grund av att åldern översteg den avsedda målgruppen på 18–30 år. Totalt fanns sedan 160 

fullgoda svar och inget internt bortfall fanns då samtliga frågor var obligatoriska att fylla i 

innan enkäten kunde inlämnas. Eftersom enkäten delades på sociala medier är det externa 

bortfallet, alltså de som har sett enkäten men inte fyllt i den, inte möjligt att beräkna. En 

påminnelse om enkäten skickades ut några dagar innan formuläret stängdes vilket bidrog till 

att minska det externa bortfallet då ett stort antal svar kom in efter påminnelsen. 

2.9 Bearbetning och statistisk analys av data 

Statistikprogrammet Jamovi 2.2.5 användes för statistisk bearbetning och analys av data. 

Enkätdata som insamlats sammanställdes först i Google Sheets där svaren kodades om från 

ord till siffror med hjälp av funktionen “sök och ersätt” för att minska risken för manuella fel.  

Kalkylarket laddades sedan ner som Excelfil och importerades till Jamovi och användes för 

hypotesprövande statistik. Beskrivande statistik användes för att presentera resultaten från 

enkäten generellt. För att se ifall åsikter om kolhydrater, fullkorn, kostfiber och tillsatt socker 

samt om konsumtion av de livsmedel som frågades om i enkäten skiljde sig åt mellan kvinnor 

och män samt mellan grupper med olika utbildningsnivå, gjordes ett independent samples 

Mann-Whitney U test. En signifikansnivå på 5% och nollhypotesen Grupp 1 = Grupp 2 

tillämpades vid testen. Utbildningsnivå grupperades i Grupp 1 som innefattade grundskole-, 
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gymnasie- och yrkesutbildning samt i Grupp 2 som motsvarade universitets- och 

högskoleutbildning på upp till tre eller fler år. Mann-Whitney U test är en icke-parametrisk 

motsvarighet till t-test som inte förutsätter normalfördelning eller stora stickprov (Ejlertsson, 

2019). Icke-parametriska test har generellt lägre styrka än t-test (Ejlertsson, 2019), men 

valdes här eftersom chi-2-test inte kunde göras då testkraven inte uppfylldes samt att 

variablerna inte var kontinuerliga eller normalfördelade, vilket är en förutsättning för att göra 

t-test. 

 

Chi-2-test gjordes däremot för att se om det fanns skillnader mellan kvinnor och män vad 

gäller situationer där drycker med socker eller sötningsmedel samt glass, bakverk och godis 

konsumeras samt faktorer som har betydelse för konsumtion av sagda livsmedel. Chi-2-test är 

ett icke-parametriskt test som är lämpligt att använda vid analys av kvalitativa variabler där 

det finns en indelning i grupper eller klasser och variabeln kan ha fler än två utfall 

(Ejlertsson, 2019). En signifikansnivå på 5% och nollhypotesen Grupp 1 = Grupp 2 

tillämpades vid chi-2-testen. Chi-2-test utgår från en formulerad nollhypotes och baseras på 

relationen mellan förväntade värden och observerade värden där en statistiskt signifikant 

skillnad mellan dessa (p <0,05) medför att nollhypotesen förkastas (Ejlertsson, 2019). Med en 

signifikansnivå på 5% kommer statistiskt sett 1/20 jämförelser ge upphov till ett signifikant 

resultat, vilket medför att ju fler analyser som görs i ett material, desto fler falska signifikanta 

resultat riskerar att erhållas (Ejlertsson, 2019). Att göra chi-2-test för samtliga situationer för 

konsumtion och faktorer av betydelse för konsumtion av livsmedel med tillsatt socker hade 

resulterat i över 30 tester. För att minska risken för falskt signifikanta resultat valdes att göra 

chi-2-test enbart på de situationer för konsumtion och faktorer av betydelse för konsumtion 

där skillnader mellan kvinnor och män var tio procentenheter eller mer. Denna gräns valdes 

eftersom procentuella skillnader mindre än så inte ansågs vara stora nog för att indikera en 

signifikant skillnad. 

 

3. Resultat   

Sociodemografiska data 

Efter att 15 svar hade uteslutits på grund av att åldern översteg den avsedda målgruppen och 

således inte uppfyllde inklusionskraven för studien återstod 160 svar. Av dessa var 76 procent 

kvinnor och 24 procent män i åldern 19–30 varav medelvärdet för åldern var 25 år. En 

majoritet på 68 procent av deltagarna var studenter medan 29 procent arbetade hel- eller 

deltid, tre procent var föräldralediga och en procent var arbetslösa. Över hälften av deltagarna 

hade universitets- eller högskoleutbildning på åtminstone upp till tre år och nästan samtliga 

deltagare hade åtminstone gymnasie- eller yrkesutbildning. Procentuellt fler män än kvinnor 

bodde i singelhushåll samt ingick i gruppen med lägre utbildningsnivå. Se Tabell 1 för all 

sociodemografiska data. 
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Tabell 1. Sociodemografiska data fördelat över kvinnor, män samt totalt. Angett i medelvärde 

(±standardavvikelse), antal (n) eller procentuell andel (%). 

 Kvinnor (n=122) Män (n=38) Totalt (n=160) 

Ålder, medelvärde 

(±SD) 

25,3 ± 3,04 24,9 ± 3,32 25,1 

Huvudsyssla, n (%*)    

Student 81 (66) 27 (71) 108 (68) 

Hel- eller deltidsjobb 37 (30) 10 (26) 47 (29) 

Föräldraledig 4 (3) 0 (0) 4 (3) 

Arbetslös 0 (0) 1 (3) 1 (1) 

Inkomst, kr/månad före 

skatt, n (%*) 

   

0-9999 17 (14) 6 (16) 23 (14) 

10000-19000 59 (48) 22 (58) 81 (51) 

20000-29000 24 (20) 6 (16) 30 (19) 

30000-39000 11 (9) 3 (8) 14 (9) 

40000 > 5 (4) 1 (3) 6 (4) 

Vill ej uppge 6 (5) 0 (0) 6 (4) 

Utbildningsnivå, n 

(%*) 

   

Grundskola 2 (2) 0 (0) 2 (1) 

Gymnasium 31 (25) 17 (45) 48 (30) 

Yrkesutbildning 8 (7) 2 (5) 10 (6) 

Universitet/högskola upp 

till 3 år 

49 (40) 9 (24) 58 (36) 

Universitet/högskola mer 

än 3 år 

32 (26) 10 (26) 42 (26) 

Bostadsort, n (%*)    

Landsbygd 11 (9) 7 (18) 18 (11) 

Tätort 19 (16) 3 (8) 22 (14) 

Stad 92 (75) 28 (74) 120 (75) 

Hushållsstorlek, 

medelvärde (±SD) 

2,07 ± 0,997 1,92 ± 1,30 1,99 

*På grund av avrundning blir inte kolumnprocenten för varje grupp alltid 100. 
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Kännedom om kostråd 

Av kvinnorna hade 70 procent hört talas om rekommendationen för intag av kolhydrater 

medan 39 procent av männen hade hört talas om denna rekommendation. Vad gäller 

rekommendationen för intag av kostfiber hade 48 procent av kvinnorna och 34 procent av 

männen hört talas om detta, medan 55 procent av kvinnorna och 26 procent av männen hade 

hört talas om rekommendationen för intag av tillsatt socker. Nästan samtliga deltagare (98 

procent av kvinnorna och 97 procent av männen) hade hört talas om tallriksmodellen. 

 

Åsikt om kolhydrater i relation till hälsa 

Kvinnor ansåg i större utsträckning än män att kolhydrater är bra eller delvis bra för hälsan 

(p=0,026) men inga signifikanta skillnader fanns mellan kvinnor och män för åsikter om 

fullkorn, kostfiber eller tillsatt socker. Utbildningsnivå hade inget signifikant samband med 

åsikter om olika slags kolhydrater. Nästan 90 procent av kvinnorna och 66 procent av 

männen ansåg att kolhydrater är bra eller delvis bra för hälsan. Åtta procent av kvinnorna 

ansåg att kolhydrater är delvis dåligt eller dåligt för hälsan medan 11 procent av männen hade 

motsvarande åsikt. En fjärdedel av männen ansåg att kolhydrater är varken bra eller dåligt för 

hälsan medan endast fem procent av kvinnorna ansåg detta. Nästan samtliga deltagare ansåg 

att fullkorn och kostfiber är bra eller delvis bra för hälsan medan ingen har uppgett att dessa 

är dåliga för hälsan. Av männen ansåg 11 procent att fullkorn är varken bra eller dåligt för 

hälsan och 13 procent ansåg att kostfiber är varken bra eller dåligt för hälsan. En procent av 

kvinnorna ansåg att fullkorn är varken bra eller dåligt för hälsan och sju procent ansåg att 

kostfiber varken är bra eller dåligt för hälsan. Gällande tillsatt socker hade 90 procent av 

kvinnorna och 79 procent av männen åsikten att det är dåligt eller delvis dåligt för hälsan. 

Ingen ansåg att tillsatt socker är bra för hälsan men två procent av kvinnorna och fem procent 

av männen ansåg att det är delvis bra för hälsan. Sju procent av kvinnorna och 16 procent av 

männen ansåg att tillsatt socker är varken bra eller dåligt för hälsan. 

 

Konsumtion av söta livsmedel 

Män konsumerade drycker med socker oftare än kvinnor (p=0,012) medan kvinnor 

konsumerade godis oftare än män (p=0,021). För övriga livsmedel fanns ingen signifikant 

skillnad i konsumtion mellan kvinnor och män även om den rapporterade konsumtionen 

skiljde sig åt något i urvalet, se Figur 1. Personer med lägre utbildningsnivå konsumerade 

drycker med sötningsmedel oftare än personer med högre utbildningsnivå (p=0,027) men 

konsumtionen av de övriga livsmedlen skiljde sig inte åt mellan grupper med olika 

utbildningsnivå. 
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Figur 1. Procentuell fördelning av konsumtionsfrekvens för drycker med socker, drycker med 

sötningsmedel, glass, bakverk och godis. (K)=kvinnor och (M)=män. *=signifikanta skillnader 

mellan kvinnor och män (p <0,05). **På grund av avrundning blir inte den totala procenten för varje 

grupp alltid 100.  

 

Situation för konsumtion 

Majoriteten av deltagarna uppgav att de konsumerar drycker med socker eller sötningsmedel 

antingen “hemma för mig själv” eller “hemma tillsammans med andra”. Även “på café eller 

restaurang tillsammans med andra”, “hos en vän” eller “on the go” var vanliga situationer 

som dessa drycker konsumeras i, se Figur 2. Chi-2-test gjordes för alternativen “hemma för 

mig själv” och “på café eller restaurang tillsammans med andra”. Män konsumerade oftare 

drycker “hemma för mig själv” jämfört med kvinnor (p=0,006). Däremot konsumerade 

kvinnor drycker “på café eller restaurang tillsammans med andra” oftare än män (p=0,004). 
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Figur 2. I vilka situationer drycker med socker eller sötningsmedel oftast konsumeras. Procentuell 

andel av kvinnor respektive män som har valt alternativen. *=signifikanta skillnader mellan kvinnor 

och män (p <0,05). Det var möjligt att välja upp till tre av alternativen. 

 

Vad gäller glass, bakverk och godis var de vanligaste situationerna dessa konsumeras i 

antingen “hemma för mig själv” eller “hemma tillsammans med andra” samt “hos en 

släkting”, “hos en vän” och “på café eller restaurang tillsammans med andra”, se Figur 3. 

Chi-2-test gjordes för alternativen “hemma för mig själv”, “hos en vän” och “på café eller 

restaurang tillsammans med andra” varav inga signifikanta skillnader fanns mellan kvinnor 

och män. 
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Figur 3. I vilka situationer glass, bakverk och godis oftast konsumeras. Procentuell andel av kvinnor 

respektive män som har valt alternativen. Det var möjligt att välja upp till tre av alternativen. 

 

Faktorer av betydelse för konsumtion 

Chi-2-test gjordes för alternativen det “håller mig pigg”, det “får mig att må bra”, det “ser 

tilltalande ut”, det “är lättillgängligt” samt för att “min familj konsumerar det”. Kvinnor 

konsumerade livsmedel med tillsatt socker för att det “ser tilltalande ut” i större utsträckning 

än män (p=0,018). Ingen statistiskt signifikant skillnad fanns för “håller mig pigg”, “får mig 

att må bra”, “är lättillgängligt” eller “min familj konsumerar det”. Att det “smakar gott” var 

det alternativ som i störst utsträckning hade uppgetts av såväl kvinnor som män som en av de 

tre största anledningarna till konsumtion av samtliga livsmedel, se Figur 4. 
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Figur 4. Anledningar till konsumtion av drycker med socker eller sötningsmedel samt glass, bakverk 

och godis. Procentuell andel av kvinnor respektive män som har valt alternativen. *=signifikanta 

skillnader mellan kvinnor och män (p <0,05). Det var möjligt att välja upp till tre av alternativen. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudfynd  

Majoriteten av kvinnorna hade hört talas om Livsmedelsverkets rekommendation för 

kolhydrater och tillsatt socker medan färre än hälften av männen hade hört talas om 

motsvarande rekommendation. Mindre än hälften av samtliga deltagare hade hört talas om 

rekommendationen för kostfiber men nästan alla deltagare hade hört talas om 

tallriksmodellen. Kvinnor ansåg i högre utsträckning än män att kolhydrater är bra eller delvis 

bra för hälsan men ingen skillnad i åsikt fanns för fullkorn, kostfiber och tillsatt socker i 

relation till hälsa. Män konsumerade drycker med socker oftare än kvinnor medan kvinnor åt 

godis oftare än män. Personer med lägre utbildningsnivå konsumerade drycker med 

sötningsmedel oftare än personer med högre utbildningsnivå. Män konsumerade drycker 

“hemma själv” i större utsträckning än kvinnor medan kvinnor konsumerade drycker “på café 

eller restaurang tillsammans med andra” i högre utsträckning än män. Kvinnor konsumerade 

drycker med socker eller sötningsmedel samt glass, bakverk för att det “ser tilltalande ut” i 
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större utsträckning än män. Att det “smakar gott” var den enskilt största anledningen till 

konsumtion av ovannämnda livsmedel för både kvinnor och män.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Kännedom om Livsmedelsverkets rekommendationer 

Majoriteten av kvinnorna i den aktuella studien hade hört talas om rekommendationen för 

intag av kolhydrater medan under hälften av männen hade hört talas om denna 

rekommendation, vilket tyder på att kännedomen om denna rekommendation är ganska god. 

Att under hälften av samtliga deltagare hade hört talas om rekommendationen för kostfiber 

indikerar däremot att denna rekommendation inte har nått ut till 18–30-åringar. Intaget av 

kostfiber har visats vara lägre än det rekommenderade intaget bland personer i åldern 18–30 

år (Livsmedelsverket, 2012). Bristande kännedom om rekommendationerna och de positiva 

hälsoeffekter som kostfiber har skulle kunna vara en bidragande orsak till ett lågt intag. 

Däremot frågades i den aktuella studiens enkät enbart huruvida deltagarna hade hört talas om 

ovanstående rekommendationer och inte om de vet vad dessa innebär. Vidare har i en tidigare 

studie genomförd i USA visats att trots att majoriteten av deltagarna kände till de nationella 

kostråden var förståelsen av vad dessa innebär låg (Brown m.fl., 2011). Även om 

kännedomen om Livsmedelsverkets rekommendation för kolhydrater och tallriksmodellen 

var hög i den aktuella studien kan slutsatser gällande deltagarnas förståelse av 

rekommendationerna därmed inte göras på grund av frågeformuleringen i enkäten. 

4.2.2 Syn på kolhydrater, fullkorn, kostfiber och tillsatt socker i relation till hälsa 

Kvinnor ansåg i större utsträckning än män att kolhydrater är bra eller delvis bra för hälsan 

men ingen skillnad mellan kvinnor och män fanns för åsikt om fullkorn, kostfiber eller tillsatt 

socker. Majoriteten av deltagarna ansåg att kolhydrater, fullkorn och kostfiber är antingen bra 

eller delvis bra för hälsan och att tillsatt socker är dåligt eller delvis dåligt för hälsan. Ingen 

skillnad i åsikter fanns mellan grupper med olika utbildningsnivå. Majoriteten av deltagarna 

hade däremot åtminstone gymnasie- eller yrkesutbildning och utbildningsnivå skiljde sig 

således inte åt nämnvärt vilket kan ha bidragit till att ingen skillnad fanns. På samtliga 

åsiktsfrågor svarade åtminstone en tiondel av männen varken bra eller dåligt för hälsan vilket 

möjligen kan ses som att män i en viss utsträckning hade en neutral inställning till de olika 

typerna av kolhydrater. Det kan dock även ses som att män har använt svarsalternativet som 

en motsvarighet till “vet inte” vilket i så fall är ett möjligt mätfel (SCB, 2016). 

4.2.3 Konsumtion av drycker och livsmedel med tillsatt socker 

Män visade sig konsumera drycker med socker oftare än kvinnor och kvinnor visade sig 

konsumera godis oftare än män. Gruppen med lägre utbildningsnivå visade sig konsumera 

drycker med sötningsmedel oftare än gruppen med högre utbildningsnivå. I den nationella 

folkhälsoenkäten “Hälsa på lika villkor” som genomförs av Folkhälsomyndigheten inkluderas 

totalt fyra frågor om konsumtionsfrekvens av livsmedel som används som indikatorer på 
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hälsosamma kostmönster (Livsmedelsverket, 2020). Att konsumera sockersötade drycker 

såsom läsk, saft och andra sötade drycker oftare än en gång i veckan används av 

Livsmedelsverket (2020) som indikator för intaget av tillsatt socker på befolkningsnivå. En 

högre konsumtionsfrekvens kan alltså indikera en högre total konsumtion på befolkningsnivå. 

 

I den aktuella studien konsumerade majoriteten av kvinnorna drycker med socker högst två 

gånger per månad. Majoriteten av männen konsumerade drycker med socker minst en gång 

per vecka och under en tredjedel av kvinnorna konsumerade motsvarande drycker minst en 

gång per vecka. Över lag var det procentuellt fler personer som uppgav att de aldrig 

konsumerade drycker med sötningsmedel jämfört med drycker med socker, medan 

procentuellt fler konsumerade drycker med sötningsmedel mer än en gång per dag jämfört 

med drycker med socker. I Riksmaten vuxna 2010–11 framkom att medelkonsumtionen av 

läsk, saft, sport- och energidrycker var 176 ml per dag för kvinnor och 230 ml per dag för 

män i åldern 18–30 (Livsmedelsverket, 2012). Att män hade ett högre intag av dessa drycker 

kan jämföras med resultaten i den aktuella studien som påvisade att män konsumerade 

drycker med socker oftare än kvinnor vilket kan indikera en högre total konsumtion. Denna 

konsumtionsfrekvens kan indikera att drycker med tillsatt socker är en betydande källa till 

tillsatt socker för framför allt män, men i viss mån även för kvinnor. 

 

Regelbunden konsumtion av livsmedel med tillsatt socker höjer även risken att utveckla 

karies (Nordiska ministerrådet, 2014). Att majoriteten av männen konsumerade drycker med 

socker åtminstone en gång per vecka kan medföra att denna grupp har större risk att utveckla 

karies. Detta är i linje med tidigare studier som påvisade ett signifikant samband mellan 

sockerhaltiga drycker och dålig munhälsa, där tonårspojkar som konsumerade sockersötade 

drycker oftare än en gång per dag hade en större risk av att drabbas av karies än tonårsflickor 

som konsumerade dessa drycker mindre än en gång per dag (Asawa m.fl., 2018). 

 

I den aktuella studien skiljde sig inte konsumtion av glass åt mellan kvinnor och män. 

Omkring 80 procent av samtliga deltagare konsumerade glass högst två gånger per månad 

medan 11 procent konsumerade glass mellan en och tre gånger per vecka. Baserat på 

konsumtionsfrekvensen verkade inte glass vara en betydande källa till tillsatt socker, dock 

framkom inte vilka mängder som vanligen konsumerades. Enkäten var öppen att besvara 

under april månad vilket potentiellt hade betydelse för hur ofta deltagarna uppgav att de 

konsumerar glass, då glass till stor del är en säsongsprodukt som i stor utsträckning säljs 

under sommarmånaderna (Föreningen Svenska Glasstillverkare, u.å.). I Riksmaten vuxna 

2010–11 skiljde sig inte glasskonsumtionen åt mellan kvinnor och män och 

medelkonsumtionen av glass var 9 gram per dag för såväl kvinnor som män i åldern 18–30 år 

(Livsmedelsverket, 2012). Resultaten från den aktuella studien är således i linje med 

resultaten från Riksmaten för konsumtion av glass. 

 

Vad gäller konsumtion av bakverk fanns inga skillnader mellan kvinnor och män i den 

aktuella studien. Procentuellt sett konsumerade nästan hälften av deltagarna bakverk högst 

två gånger per månad medan omkring en tredjedel konsumerade bakverk en till tre gånger per 

vecka. Baserat på konsumtionsfrekvensen verkar inte heller bakverk vara en betydande källa 
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till tillsatt socker, men mängden bakverk som konsumeras vid ett genomsnittligt tillfälle 

framkommer inte. I en amerikansk studie framkom att män hade en högre konsumtion av 

tillsatt socker än kvinnor vilket kom från bland annat bröd, kakor, choklad och glass (Ervin & 

Ogden, 2013). Dessa fynd kunde dock inte bekräftas i den aktuella studien då konsumtion av 

glass och bakverk inte skiljde sig åt nämnvärt mellan könen. 

 

Kvinnor konsumerade godis oftare än män i den aktuella studien. Över en tiondel av 

kvinnorna konsumerade godis fyra dagar per vecka eller oftare, med andra ord majoriteten av 

veckans dagar. Detta kan medföra en ökad risk att utveckla karies, då ett högt intag eller 

frekvent konsumtion av tillsatt socker ökar risken för att utveckla karies (Moynihan & Kelly, 

2014; Nordiska ministerrådet, 2014). Procentuellt flest deltagare konsumerade godis mellan 

en och tre gånger per vecka. Majoriteten av männen konsumerade godis högst två gånger per 

månad medan majoriteten av kvinnorna konsumerade godis en gång per vecka eller oftare. 

Detta kan indikera att godis är en betydande källa till tillsatt socker för kvinnor. Även i 

Riksmaten vuxna 2010–11 visades kvinnor i åldern 18–30 år ha en högre medelkonsumtion 

av godis än män i samma ålder varav medelkonsumtionen var 19 gram per dag för kvinnor 

och 12 gram per dag för män (Livsmedelsverket, 2012). 

 

Utöver att män i den aktuella studien konsumerade drycker med socker oftare än kvinnor och 

kvinnor konsumerade godis oftare än män var konsumtionsfrekvensen för de övriga 

livsmedlen relativt likadan för båda könen. Baserat på detta samt att mängder för intag av 

livsmedel inte undersöktes kan således en högre konsumtion av tillsatt socker inte bekräftas i 

denna studie för vare sig kvinnor eller män i åldern 18–30. Detta skiljer sig från resultaten i 

Riksmaten vuxna 2010–11 där kvinnor 18–30 år hade det enskilt högsta intaget av tillsatt 

socker (Livsmedelsverket 2012) och rapporten The Nordic Monitoring System 2011–2014 

där det framkom att män hade ett högre medelintag av sockerrika livsmedel än kvinnor 

(Nordiska ministerrådet, 2017). 

 

Nordiska ministerrådet (2017) fann även sociala skillnader i matvanor där låg- och 

medelutbildade oftare hade ohälsosamma kostmönster. I den aktuella studien framkom att 

personer med lägre utbildningsnivå konsumerade drycker med sötningsmedel oftare än 

personer med högre utbildningsnivå. Personer med lägre utbildningsnivå konsumerade 

drycker med socker något oftare samt bakverk och godis något mer sällan än personer med 

högre utbildningsnivå men skillnaderna var inte statistiskt signifikanta. Därmed kan ett 

mindre hälsosamt kostmönster bland personer med lägre utbildningsnivå inte bekräftas av 

denna studie. Däremot hade majoriteten av studiens deltagare åtminstone gymnasie- eller 

yrkesutbildning, varför det finns skäl att anta att urvalet inte har nått grupper med grundskola 

som högsta avklarade utbildningsnivå. Detta kan vara en grupp som i större utsträckning 

skiljer sig från grupper med universitets- eller högskoleutbildning. Utöver ett högt intag av 

tillsatt socker var även ett lågt intag av grönsaker, fullkorn och fisk en aspekt av det som 

benämns som ohälsosamma kostmönster i The Nordic Monitoring System 2011–2014 

(Nordiska ministerrådet, 2017). Det är möjligt att skillnader finns vad gäller intag av dessa 

livsmedel vilket kan vara av intresse att undersöka i framtida studier. 
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4.2.4 Situation för konsumtion av söta livsmedel  

En stor andel av deltagarna i den aktuella studien uppgav att de konsumerar drycker med 

socker eller sötningsmedel samt glass, bakverk och godis “hemma tillsammans med andra”, 

“hos en släkting”, “hos en vän” eller “på café eller restaurang tillsammans med andra”. Detta 

indikerar att den sociala gemenskapen är av betydelse för konsumtion av dessa livsmedel. 

Sammantaget var “hemma för mig själv” och “hemma tillsammans med andra” de situationer 

som majoriteten av deltagarna uppgav att de konsumerar samtliga livsmedel i. Detta är i linje 

med en studie som genomfördes i USA som visade att ungdomar var mer benägna att 

konsumera drycker med socker när de var hemma än när de var på andra platser och orsaken 

till detta ligger i tillgängligheten av dessa sockerrika drycker hemma (Haughton m.fl., 2018). 

Ungdomar som bor hemma hos sina föräldrar är däremot sannolikt mer begränsade vad gäller 

möjligheter att fritt köpa och konsumera livsmedel utanför hemmet jämfört med vuxna. 

Denna studie såväl som resultaten från den aktuella studien tyder dock på att drycker med 

socker eller sötningsmedel i stor utsträckning är tillgängliga samt konsumeras i hemmet. I 

den aktuella undersökningen konsumerade kvinnor oftare drycker på “café eller restaurang 

tillsammans med andra” än män medan män i större utsträckning än kvinnor konsumerade 

drycker “hemma för mig själv”. Detta kan tyda på att den sociala gemenskapen är av större 

betydelse för när kvinnor konsumerar dessa livsmedel än vad det är för män. Procentuellt fler 

män än kvinnor bodde däremot i singelhushåll, vilket kan ha påverkat att män oftare 

konsumerar drycker hemma för sig själv jämfört med hemma tillsammans med andra. 

 

Procentuellt sett var “hemma för mig själv” eller “hemma tillsammans med andra” de 

vanligaste situationerna som drycker med socker eller sötningsmedel såväl som glass, 

bakverk och godis konsumerades i. Dessa fynd går i linje med en studie av Ruddock m.fl. 

(2021) där deltagare konsumerade mer mat när de var omgivna av familjemedlemmar eller 

vänner. Detta fenomen kallar forskarna för social facilitation vilket på svenska betyder “det 

sociala underlättandet av att äta”. Å andra sidan föredrog personerna rätter som var enkla och 

snabba att tillaga när de åt själva, till skillnad från välsmakande och stora mängder mat som 

annars föredrogs i andras sällskap (Ruddock m.fl., 2021). Omkring en fjärdedel av deltagarna 

i den aktuella studien uppgav att “hos en vän” eller “on the go” är en av de tre situationerna 

som de oftast konsumerar drycker i, där procentuellt fler kvinnor än män konsumerade 

sötsaker hos “en vän” och procentuellt fler män konsumerade söta drycker “on the go”. 

Procentuellt fler uppgav att de konsumerar drycker “när jag pluggar själv” eller “när jag 

pluggar tillsammans med andra” jämfört med glass, bakverk eller godis. För glass, bakverk 

och godis var däremot “på jobbet tillsammans med andra” oftare än drycker vald som en av 

de tre situationerna dessa konsumeras i. Enklare tilltugg såsom kaffe med bulle räknas som 

en personalförmån som anställda erbjuds skattefritt av arbetsgivaren (Skatteverket, u.å.). 

Gemensamma fikastunder på jobbet kan sannolikt förklara varför glass, bakverk och godis 

procentuellt sett konsumeras oftare än exempelvis läsk eller saft “på jobbet tillsammans med 

andra”. Dessutom hade procentuellt fler deltagare angett att de konsumerar glass, bakverk 

och godis “hos en släkting” och “hos en vän” än vad de konsumerar drycker i motsvarande 

situationer. Detta kan tyda på att den gemensamma måltiden är av betydelse bland vänner och 

släkten. Även smaken påverkas av att äta tillsammans med andra enligt en tidigare studie som 
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fann att deltagarna bedömde choklad vara mer välsmakande när den konsumerades 

tillsammans med andra (Ruddock m.fl., 2021). Vidare menar studien att mättnadskänslan 

dämpas när individer äter omgivna av andra och att dessa även blir “uppmuntrade” att äta 

mer snarare än att äta mindre (Ruddock m.fl., 2021). Baserat på detta kan intaget av 

livsmedel med tillsatt socker även antas vara högre när de konsumeras tillsammans med 

andra än när dessa livsmedel konsumeras utan andras sällskap. 

4.2.5 Faktorer av betydelse för konsumtion av livsmedel med tillsatt socker 

Av den aktuella studiens respondenter uppgav majoriteten att det “smakar gott” var en av de 

tre största anledningarna till att de konsumerar drycker med socker eller sötningsmedel samt 

glass, bakverk och godis. Även i tidigare studier har smak visats vara den viktigaste faktorn 

för attityder till och val av livsmedel (Aikman m.fl, 2006). Utöver smak har övriga sensoriska 

faktorer såsom utseende, doft och textur betydelse för ätbeteende, varav det första intrycket 

av ett livsmedel vanligen erhålls visuellt och utseendet på livsmedel kan ge förväntningar på 

vilka smaker som finns i livsmedlet (Hernández Ruiz de Eguilaz m.fl., 2017). I den aktuella 

studien framkom att kvinnor i större utsträckning än män konsumerar livsmedel med tillsatt 

socker av anledningen att “det ser tilltalande ut”. Dock framkommer inte om ett tilltalande 

utseende på livsmedel ses som en indikation på att det smakar gott och därför är en 

bidragande anledning till konsumtion, eller om individer konsumerar livsmedel enbart av 

anledningen att “det ser tilltalande ut”. 

 

Även yttre faktorer såsom tillgänglighet spelar en stor roll för individers konsumtion av 

sockersötade drycker såsom läsk (Kumar & Ray, 2017) och utmaningar med att äta mindre 

tillsatt socker har bland annat med omgivande faktorer såsom utbud att göra (Prada m.fl., 

2021). Att drycker med socker eller sötningsmedel samt glass, bakverk och godis är 

“lättillgängligt” visade sig vara en bidragande orsak till konsumtion av dessa livsmedel i den 

aktuella studien då 37 procent av kvinnorna och 24 procent av männen uppgav detta som en 

av de tre största anledningarna till konsumtion. Vidare är individens ekonomiska situation 

och priset på livsmedel avgörande faktorer för val av hälsosamma livsmedel (Chen & 

Antonelli, 2020). I den aktuella studien framkom däremot att det “är billigt” inte är en viktig 

faktor för konsumtion av livsmedel med tillsatt socker då endast tre procent av kvinnorna och 

fem procent av männen uppgav detta alternativ som en av de tre största anledningarna till 

konsumtion. Livsmedel som läsk och godis konsumeras däremot i allmänhet inte på daglig 

basis och har generellt inte ett högt pris, vilket kan vara en orsak till att priset inte påverkar 

konsumtion av dessa i någon större utsträckning. 

 

I studier har man sett att individer konsumerar sockerrika livsmedel för att dämpa stress 

(Jacques m.fl. 2019) och att individer konsumerar mer sötsaker och snacks under perioder 

som är mer stressiga (Oliver & Wardle, 1999). Att individer konsumerar livsmedel med 

tillsatt socker för att hantera stress sågs även i den aktuella studien där omkring en fjärdedel 

av deltagarna uppgav att en av de tre största anledningarna till konsumtionen var att det 

“hjälper mig hantera stress”. Omkring en fjärdedel av deltagarna, varav majoriteten kvinnor, 

uppgav även att de konsumerade livsmedel med tillsatt socker för att det “får mig att må bra”. 
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Förväntad nytta och emotionella faktorer har en inverkan på livsmedelsval (Chen & 

Antonelli, 2020). Att individer konsumerar drycker och livsmedel med tillsatt socker för att 

“det hjälper mig hantera stress” och “det får mig att må bra” kan således antas vara förknippat 

med en förväntad emotionell och kognitiv nytta gällande att må bra och hantera stress. 

 

Vidare uppgav närmare en femtedel av kvinnorna och åtta procent av männen i den aktuella 

studien att de konsumerar livsmedel med tillsatt socker för att “min familj konsumerar det”. 

Över en tiondel av såväl kvinnor som män uppgav att “mina vänner konsumerar det” som en 

av de tre största anledningarna till konsumtion av livsmedel med tillsatt socker. Därmed tycks 

vänner och familj ha ett visst inflytande på deltagarnas konsumtion av livsmedel med tillsatt 

socker, särskilt då många uppgav att de äter glass, bakverk och godis “hemma tillsammans 

med andra”, “hos en släkting”, “hos en vän” eller på “café eller restaurang tillsammans med 

andra”. Social gemenskap och gemensamt ätande är således ett genomgående tema för 

konsumtion av livsmedel med tillsatt socker. Regler för gemensamt ätande är mindre strikt 

exempelvis i fråga vad som äts ju närmare personer står varandra socialt (Jönsson m.fl., 

2021). Detta skulle även kunna anses gälla för konsumtion av livsmedel såsom glass, bakverk 

och godis, som sannolikt i stor utsträckning kan konsumeras i hemmet med familj eller 

vänner utan strikta etikettregler. Ätande är även till stor del vanemässigt och styrt av 

undermedvetna val (van’t Riet m.fl., 2011). Att äta livsmedel med tillsatt socker för att 

vänner eller familj gör det behöver inte nödvändigtvis vara ett aktivt val utan kan också ses 

som ett undermedvetet val som görs exempelvis av vanan och för den sociala gemenskapens 

skull. 

 

Slutligen uppgav endast två procent av deltagarna att livsmedel “inte innehåller artificiella 

ingredienser” är en av de tre viktigaste faktorerna vid konsumtion av ovanstående livsmedel. 

Däremot var frågeformuleringen “ange de största anledningarna till konsumtion”, varav 

svarsalternativet “innehåller inte artificiella ingredienser” snarare kan ses som en anledning 

till att avstå konsumtion av livsmedel med exempelvis sötningsmedel eller färgämnen. En 

betydande andel av deltagarna uppgav även att de aldrig konsumerar drycker med 

sötningsmedel. I framtida studier kunde det vara av intresse att undersöka huruvida 

inställningen till artificiella ingredienser exempelvis kunde vara en begränsande faktor till att 

välja drycker sötade med sötningsmedel i stället för socker i syfte att minska konsumtion av 

tillsatt socker. 

4.3 Metoddiskussion 

4.3.1 Reliabilitet och validitet 

Validitet innebär att frågor som har utformats för att mäta ett visst begrepp verkligen mäter 

sagda begrepp medan reliabilitet avser mätmetodens noggrannhet eller pålitlighet och att 

samma resultat kan erhållas vid upprepade mätningar (Bryman, 2018). I syfte att uppnå en så 

hög validitet som möjligt utformades enkätfrågorna för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Reliabiliteten togs hänsyn till genom att ha så specifika frågor som möjligt 

och att dessa inte kan tolkas på olika sätt av respondenterna. Pilotundersökningen bidrog till 
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att höja såväl validiteten som reliabiliteten i studien genom att säkerställa att 

frågeformuleringen och svarsalternativen var entydiga och formulerade på ett sådant sätt som 

var relevant för studiens syfte. 

4.3.2 Styrkor och svagheter 

En av studiens styrkor var att en pilotstudie genomfördes innan den egentliga 

datainsamlingen. Detta bidrog till att höja studiens validitet och reliabilitet genom att få 

återkoppling på hur frågorna tolkades varpå frågornas formulering förbättrades ytterligare för 

att minska risken för feltolkning. Även svarsalternativen justerades efter pilotstudien för att 

möjliggöra statistiska analyser vilket stärkte studien som helhet. En annan styrka är att 

studien har undersökt faktorer av betydelse för konsumtion av livsmedel med tillsatt socker 

och bidragit med viss ny information i ett hittills outforskat område. 

 

En svaghet med denna studie är däremot att urvalet gjordes som bekvämlighetsurval vilket 

medför att resultaten från studien inte är möjliga att generalisera till den generella 

befolkningen. Studiens resultat bör därmed tolkas med försiktighet. Även att enbart 

konsumtionsfrekvens undersöktes visade sig vara en svaghet, då dessa resultat inte kan 

jämföras direkt med tidigare matvaneundersökningar som exempelvis Riksmaten vuxna 

2010–11. Att även inkludera portionsstorlek och möjligen deltagarnas BMI (body mass 

index) för att komplettera frågorna om konsumtionsfrekvens hade förbättrat möjligheterna att 

uttala sig om deltagarnas intag av livsmedel med tillsatt socker. En svaghet med 

enkätundersökningar och webbenkäter generellt är enligt Bryman (2018) att en risk finns för 

att personer som inte tillhör målgruppen besvarar enkäten då ingen möjlighet finns att 

övervaka vem som faktiskt besvarar enkäten. Svarsalternativ med en skala med 

mittenalternativ riskerar även att användas av bekvämlighetsskäl och inte för att alternativet 

stämmer bäst in på respondentens åsikt vilket kan bidra till mätfel (SCB, 2016). Detta är 

potentiellt fallet för frågorna om åsikter till olika slags kolhydrater. Trots att 

pilotundersökningen bidrog till att höja validiteten och reliabiliteten generellt var 

svarsalternativet “innehåller inte artificiella ingredienser” inte helt anpassat efter 

frågeställningen “ange de största anledningarna till att du konsumerar ovanstående 

livsmedel”, vilket var en validitetsmässig svaghet. En annan svaghet med enkätstudien är att 

deltagarnas åsikter inte kan undersökas på djupet till skillnad från med en kvalitativ metod. 

Individers attityder och uppfattningar är lämpliga att undersöka med hjälp av kvalitativa 

metoder såsom intervjuer medan enkätfrågor med slutna svarsalternativ inte ger utrymme för 

deltagarna att svara med egna ord samt begränsar svaren till de på förhand utvalda 

alternativen (Bryman, 2018).  

 

5. Slutsats 

Sammanfattningsvis hade nästan samtliga deltagare hört talas om tallriksmodellen men 

Livsmedelsverkets rekommendation för kostfiber och tillsatt socker var obekanta för nästan 

hälften av deltagarna. Majoriteten av deltagarna hade en positiv inställning till kolhydrater, 

fullkorn och kostfiber och en negativ inställning till tillsatt socker i relation till hälsa. Trots 

detta konsumerade män drycker med socker ofta och kvinnor konsumerade ofta godis vilket 
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kan indikera att dessa livsmedel är betydande källor till tillsatt socker. Utbildningsnivå kan 

baserat på resultaten från denna studie inte sägas ha betydelse för konsumtion av livsmedel 

med tillsatt socker. Drycker med socker eller sötningsmedel samt glass, bakverk och godis 

konsumerades ofta framför allt hemma eller på café eller restaurang tillsammans med andra. 

Att dessa livsmedel ofta konsumerades tillsammans med andra kan antyda att den sociala 

gemenskapen är av betydelse för konsumtion av dessa livsmedel. Att det “smakar gott” var 

den enskilt största anledningen till konsumtion av ovannämnda livsmedel för samtliga 

deltagare och för kvinnor var även att det ”ser tilltalande ut” betydande. Detta indikerar att 

även sensoriska faktorer är betydande för konsumtion av tillsatt socker. 

 

Att konsumtion av livsmedel med tillsatt socker verkar vara förknippat med att livsmedel 

smakar gott eller ser tilltalande ut samt att dessa livsmedel i stor utsträckning konsumeras 

tillsammans med familj och vänner kan vara en utmaning för att sänka konsumtion av tillsatt 

socker på befolkningsnivå. Fler studier med mer generaliserbara stickprov behövs för att 

undersöka i vilken utsträckning sociala och sensoriska faktorer har betydelse för konsumtion 

av tillsatt socker i jämförelse med andra faktorer. 
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Bilaga 1 - Följebrev och enkät 
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 Emma-Kaisa Kopra och Susanne Khalil 

Planering av undersökningen 

och uppsatsarbetet 
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Litteratursökning 50/50 

Datainsamling 50/50 

Analys 50/50 
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