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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka sockerintaget och 

nivån av stress och nedstämdhet hos gymnasieelever.  

- Hur ser sockerintaget ut hos gymnasieeleverna?  

- Hur ser nivån av stress ut hos gymnasieleverna? 

- Hur ser nivån av nedstämdhet ut hos gymnasieeleverna? 

- Finns det något samband med sockerintag och stress? 

- Finns det något samband med sockerintag och nedstämdhet? 

Metod: En kvantitativ studie har genomförts där en enkätundersökning gjorts på tre 

gymnasieklasser i en kommun i storstockholm. Det var 50 personer som deltog, varav 35 var 

kvinnor och 15 var män. Deltagarna var mellan 18 och 20 år. Enkäten innehöll frågor som 

berörde elevernas kostintag, deras upplevda nivåer av stress och nedstämdhet. Data har 

bearbetats i statistikprogrammet SPSS.  

Resultat: Resultatet visade att det mest frekventa intaget av godis och läsk var 2–3 gånger per 

vecka. Intaget av bakverk och glass var 2–3 gånger per månad. Hälften av eleverna tillsatte 

socker i mat och dryck.  

Resultatet angående stressnivåer och nedstämdhet visade att 56 % av eleverna upplevde höga 

stressnivåer, 44 % upplevde en låga stressnivåer. Resultaten visade också att 66 % av eleverna 

inte upplevde någon form av nedstämdhet eller mycket lätt nedstämdhet, 17 % upplevde lätt 

nedstämdhet, 15 % upplevde måttlig nedstämdhet och 2 % av eleverna upplevde svår 

nedstämdhet. 

Resultatet visade ett signifikant samband mellan ett högt sockerintag och höga stressnivåer. 

Det visade också ett signifikant samband mellan höga nivåer av nedstämdhet och även mellan 

ett högt intag av godis och höga nivåer av nedstämdhet. 

Slutsats: Resultaten i denna studie visade att ett högt sockerintag korrelerar med höga nivåer 

av stress och nedstämdhet. Det visade även att ett högt intag av godis korrelerade med höga 

nivåer av nedstämdhet. Det krävs mer forskning kring detta område och forskningen bör 

framförallt fokusera på att hitta orsakssamband mellan dessa variabler.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Sambandet mellan kostvanor och risken att drabbas av kroniska sjukdomar som hjärt- och 
kärlsjukdomar, cancer, diabetes, fetma, kronisk smärta eller psykiska störningar har visats sig 
i livsmedelsverkets litteraturöversikter av ett flertal studier. (Livsmedelsverket 2012, s. 12) 
Dessa studier stödjer betydelsen av att kosten har en stor inverkan på vår hälsa. En hälsosam 
kost som består av mycket grönsaker, frukt, bär, vegetabiliska oljor, fullkornsprodukter och 
skaldjur har visat samband på en lägre risk av att drabbas av kroniska sjukdomar (Nordic 
Nutrition Recommendations 2012, s. 21).  
 
I Sverige och i många andra europeiska länder äter vi främst en västerländsk kost. Denna kost 
kännetecknas framförallt av stora mängder rött kött, höga salthalter och energitäta livsmedel 
med tillsatt socker. Att konsumera stora mängder av dessa livsmedel har visats medföra en 
ökad risk för fysiska och kroniska sjukdomar (Nordic Nutrition Recommendations 2012, s. 
21). Det är även viktigt att begränsa intaget av dessa livsmedel för att säkerhetsställa ett 
tillräckligt intag av mikronäringsämnen samt för att bidra till ett hälsosamt kostmönster.  
 
I det svenska samhället har konsumtionen av choklad, konfektyrvaror, läsk och annan dryck 
med tillsatt socker ökat markant hos barn och ungdomar sedan år 1980, faktiskt närmare 
tredubblats. Barn och unga konsumerade åttioåtta liter dryck med tillsatt socker och femton 
kilo choklad och andra konfektyrvaror per person under år 2011. (Statens Folkhälsoinstitut 
2013, s. 119)  
 
I takt med det ständigt ökande sockerintaget så ökar även den psykiska ohälsan bland 
ungdomar. Från år 1968 till 2006 finns det en markant ökning av den psykiska ohälsan hos 
ungdomar gällande bland annat depression och ångest, framförallt hos studerande yngre 
kvinnor. (Socialstyrelsen 2009, s. 82) Det finns tydliga siffror som visar på att det ständigt 
sker en ökad konsumtion av tillsatt socker i det svenska samhället samtidigt som ungdomar 
mår allt sämre psykisk. Kan det finnas ett samband mellan en kost som består av ett högre 
sockerintag än det rekommenderade och psykisk ohälsa? 

1.2 Bakgrund 

Unga vuxna i Sverige har idag ett lägre intag av frukt och grönt och ett högre intag av socker 
än vad som rekommenderas. I genomsnitt kommer 15 % av svenskarnas energiintag från 
livsmedel med tillsatt socker och låg näringstäthet. (Livsmedelsverket 2012, s. 157) Enligt de 
nordiska näringsrekommendationerna bör mindre än 10 % av energiintaget komma från 
tillsatt socker (Nordic Nutrition Recommendations 2012, s. 272). 
 
Under puberteten sker en tillväxtspurt hos ungdomar vilket leder till att energi- och 
näringsbehovet ökar. Kosten har en stor betydelse under dessa ungdomsår för utvecklingen av 
den fysiska och psykiska hälsan. En hög konsumtion av livsmedel med tillsatt socker kan leda 
till att vi får i oss för lite av de livsnödvändiga näringsämnena. Detta kan i sin tur leda till en 
ökad risk för kroniska fysiska och psykiska sjukdomar. (Abrahamsson et al. 2006, s. 375) Ett 
dagligt intag av de essentiella näringsämnena innebär inte bara att vi minskar risken för att 
drabbas av kroniska sjukdomar. Dessa näringsämnen är livsnödvändiga och behövs för att 
människokroppen över huvud taget ska fungera. För optimal funktion och utveckling av 
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människokroppen så är det viktigt att äta en välbalanserad kost där vi får i oss alla de 
essentiella näringsämnena. (Nordic Nutrition Recommendations 2012, s. 26) 
 
År 2003 visade en undersökning från Livsmedelsverket att 2500 svenska barn i åldrarna fyra, 
åtta respektive elva år konsumerar för mycket tillsatt socker där nästan 25 % av det totala 
energiintaget kom från energitäta livsmedlen som godis, läsk och saft. Det motsvarar ett 
sockerintag upp till nästan det dubbla av vad som rekommenderas (Barberi, H.K., Pearson, M. 
& Becker, W. 2003, s. 159). År 2012 visade en liknande undersökning från Livsmedelsverket 
att svenska män och kvinnors intag av tillsatt socker låg på nivå med högsta 
rekommendationen, 10 energiprocent per dag. Dock var det omkring 40 % av deltagarna som 
hade ett högre intag av tillsatt socker. Dessa deltagare visade sig vara de yngre i 
undersökningen. (Livsmedelsverket 2012, s. 142).  
 
Ett högt intag av socker kan kopplas till en rad psykiska sjukdomar enligt en rapport från 
World Health Organization. I rapporten framgick att depression rankas som den tredje 
ledande sjukdomsbördan globalt, vilket enligt prognoser kommer att förflyttas till en 
förstaplats år 2030 (WHO 2004, s. 35).  
Socialstyrelsen skriver i sina riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder år 2011 att det är 
mer riskfyllt för vissa grupper av människor att äta en ohälsosam kost än för andra. De menar  
att det är särskilt betydelsefullt för personer med bland annat depression och ångest att de äter 
en hälsosam kost. Den hälsosamma kosten som de refererar till är ett högt intag av grönsaker, 
frukt, bär, fisk och skaldjur och ett lågt intag av kaffebröd, choklad, godis, chips, läsk och 
saft. (Socialstyrelsen 2011, s.35).  
 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Tillsatt socker 

Socker är ett samlingsnamn för de enklaste formerna av kolhydrater. Dessa är monosackarider 
och disackarider. Glukos, fruktos, sackaros, maltos och laktos är de vanligaste sorterna av 
enkla kolhydrater. Sockerarterna finns naturligt i frukt, bär, grönsaker och mjölk. Tillsatt 
socker är däremot den form av socker som inte förekommer naturligt i en råvara. Tillsatt 
socker kan vi få i oss genom de flesta livsmedlen som godis, läsk, glass, bakverk, yoghurt, 
flingor och bröd. Det är ingen skillnad på tillsatt socker och naturligt socker rent 
näringsmässigt men när vi äter t.ex frukt som naturligt innehåller socker får vi även i oss 
vitaminer, mineraler och fibrer medan produkter med tillsatt socker endast ger oss energi utan 
dessa näringsämnen. (Livsmedelsverket 2015, s. 31) 

1.3.2 Stress 

Stress är ett tillstånd i organismen hos människor som kännetecknas av psykologiska, 
beteendemässiga, perceptuella och fysiska reaktioner. Stress utlöses genom en eller flera 
fysiologiska och psykologiska stressorer. Det är en naturlig och nödvändig 
överlevnadsfunktion som finns överallt i djurriket. (Arnetz & Ekman 2013, s. 23 f.) 
Människokroppen är anpassad för en kortvarig aktivering av stress men när belastningen blir 
för långvarig och påfrestande får människokroppen inte möjlighet till den återhämtning den 
behöver för att fungera optimalt. Denna påfrestning kan ge upphov till en rad olika fysiska 
och psykiska besvär och sjukdomar. Dessa kan vara sömnproblem, nedstämdhet, kroniska 
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smärttillstånd, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, depression och ångest. (Socialstyrelsen 
2009) 

1.3.3 Nedstämdhet 

Känslor av nedstämdhet och sorg är en naturlig del av livet. De kan bero på svåra händelser i 
livet eller påfrestningar som stress och sömnbrist. Nedstämdhet kan även uppstå utan att något 
speciellt har hänt. Nedstämdhet går nästan alltid över av sig själv men om det pågått under en 
längre tid kan det övergå till depression. (Vårdguiden 2016) Symptom på depression kan 
utöver nedstämdhet bland annat yttra sig i ökad oro, värk i kroppen, sämre självkänsla, 
sömnsvårigheter, ångest samt tankar på döden. Depression kan delas upp i tre nivåer: lätt eller 
lindrig, medelsvår eller måttlig samt svår. Om en depression utlöses på grund av stress brukar 
man säga att det då handlar om utmattningsdepression men alla som får utmattningssyndrom 
behöver inte vara deprimerade. (Björklund 2016) 
 

1.4 Forskningsläget 

I en studie som gjordes i Australien år 2009 så undersöktes sambandet mellan depression och 
läskkonsumtion. Data samlades in med hjälp av South Australian Monitoring and 
Surveillance System, som kartlägger hälsotillstånd och riskfaktorer för hela populationen. 
Varje månad samlades ett representativt slumpmässigt urval in från en elektronisk 
telefonkatalog där intervjuer gjordes. Det var 4741 personer som deltog i studien, både män 
och kvinnor från 16 års ålder och uppåt. Den psykiska hälsan mättes med hjälp av olika 
skattningsskalor och även genom att deltagarna blev tillfrågade om de fått någon psykiatrisk 
diagnos ställd av läkare de senaste 12 månaderna. Intaget av läsk mättes med hjälp av frågan 
”hur många liter läsk och sportdryck dricker du på en dag?”  
Det var 12,5 % av deltagarna som uppgav ett intag på över en halv liter läsk om dagen. 
Depression rapporterades av 14,1 % av dessa deltagare medan självmordstankar rapporterades 
av 13 % av dem. Efter justering för sociodemografiska och livsstilsfaktorer så hade de som 
konsumerade över en halv liter läsk om dagen 60 % större risk att drabbas av depression, 
självmordstankar, nedstämdhet och stressrelaterade problem jämfört med de som inte 
konsumerade läskedrycker. (Shil et al. 2009, s. 1073 ff.) 
 
I en annan studie gjord på gymnasieelever i Korea så visade det sig att de elever som kände 
sig stressade åt större portioner och mer frekvent av sockerrika livsmedel än de som upplevde 
sig vara mindre stressade. Sockerintaget kom främst från godis, choklad, söta drycker och 
konfektyr. Data samlades in genom utbildningsdepartementet i Kyunggi provinsen i Korea 
där 333 elever från 16–18 års ålder genomförde studien. Deltagarna fick svara på en enkät 
angående upplevda stressnivån där resultatet kategoriseras genom hög, medel eller låg nivå av 
stress. De svarade också på en enkät gällande kostfrågor, där sockerintag låg i fokus.  
Syftet med studien var att identifiera associationen mellan aptit, kostvanor och vilken typ av 
sockerrik kost som intogs i samband med stress. Resultatet visade att 58 % av studenterna 
med hög stress och 49 % av studenterna med låg stress upplevde en ökning av portionsstorlek 
i perioder när de var stressade. Studien visade också på att 50 % av eleverna föredrog 
sockerrik mat i stressiga perioder. Sammanfattningsvis visade studien på att höga nivåer av 
stress hade ett positivt samband med både ett mer frekvent intag av och ett högre intag av 
sockerrika livsmedel under perioder av stress. (Yeonsoo et al. 2013, s. 2013 ff.)  
 
En liknande studie som genomfördes i Nordamerika år 2006 ville kartlägga vilken effekt 
stress hade på aptit och matvanor. Det var 225 kvinnliga högskolestudenter mellan 17–26 år 
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som deltog i studien. De fick fylla i en internetbaserad enkät som innehöll 45 frågor som var 
uppdelade i fem olika kategorier. Dessa kategorier var personlig information, nuvarande 
hälsa, kostvanor, livsmedel som intogs under stress och livsmedel som undveks under stress. 
Resultatet visade på att 81 % av deltagarna kände en förändring i aptiten under stress. Av de 
som kände en förändring så svarade 63 % att de hade en ökning av aptiten. Det var 80 % av 
deltagarna som svarade att de under normala omständigheter åt en hälsosam kost men under 
stress så åt endast 33 % en hälsosam kost. Resultaten visade på att de som ökade sitt intag 
under stress främst ökade intaget av söta livsmedel. Dessa livsmedel var desserter, choklad, 
godis, glass, bakelser, färsk eller konserverad frukt. (Kandiah et al. 2006, s. 118 ff.) 
 
Denna tvärsnittsstudie gjordes på 3706 studenter från sju olika universitet i England, Wales 
och Nordirland. Studenternas kostintag mättes genom ett matfrekvensformulär, deras 
stressnivåer mättes genom Cohens Percived Stress Scale och graden av depression mättes 
genom Beck Depression Inventory. Resultatet visade att godis, kakor, snacks och snabbmat 
var signifikant associerat med en högre grad av depressiva symptom både för män och 
kvinnor. Samma typ av livsmedel visade sig vara signifikant med en högre grad av stress för 
kvinnor.  (El Ansari et al. 2014, ss. 90–97) 
 
I en liknande studie från Tyskland så undersöktes studenters kostintag i samband med 
upplevd stress och symptom på depression. Studien undersökte även om relationen mellan 
dessa variabler skilde sig mellan land och kön. Studien gjordes på förstaårsstudenter i 
Tyskland (n=696), Polen (n=489) och Bulgarien (n=654).   
Även denna studie använde sig av ett matfrekvensformulär för att mäta kostintaget, Cohens 
Perceived Stress Scale för att mäta studenternas upplevda stress och Beck Depression Index 
för att mäta graden av depression. Linjära regressionsanalyser genomfördes för två resultat, 
upplevd stress och depressiva symtom.  
Resultaten visade på att intaget av olika livsmedlen, de depressiva symptomen och den 
upplevda stressen varierande mellan de olika länderna och mellan könen. De olika livsmedlen 
som var inkluderade i studien var sötsaker, kakor, snacks, snabbmat, frukt, grönsaker, kött, 
fisk, mjölkprodukter och flingor. Ingen av dessa livsmedelsgrupper var associerade med 
upplevd stress eller depressiva symptom för männen. Hos kvinnor var upplevd stress mer 
frekvent hos dem som hade ett större intag av godis och snabbmat. De depressiva symptomen 
upplevdes mest hos de kvinnor som hade ett lågt intag av grönsaker, frukt och kött. Det fanns 
ingen större uppmätt skillnad mellan länderna emellan. (Mikolajczyk et al. 2009, ss. 7–19)  
 
I en studie som gjordes i England år 1999 så konsumerade även här deltagarna mer sötsaker 
under stressiga perioder. Denna studie genomfördes på tre olika högskolor där 212 studenter 
genomförde en enkätundersökning. Syftet var att undersöka stress och dess effekter på 
kostmönster. Frågorna i enkäten omfattade den upplevda påverkan stress hade på den totala 
mängden mat som intagits, mängd mellanmål och den mängd av var och en av de specifika 
livsmedlen som intagits. De olika kategorierna var måltid (kött, fisk, frukt & grönsaker), 
snacks (kakor, kex, salta snacks, godis och choklad) och bröd. Resultatet visade på att intag 
av snacks ökade för 73 % av studenterna under stress. Intaget av frukt, grönsaker, kött och 
fisk rapporterades sjunka under stressiga perioder. (Oliver G & Wardle J. 1999, s. 511 ff.) 
 
Ett lågt intag av socker har visats sig vara effektivt för att motverka höga nivåer av 
nedstämdhet. I denna tvärsnittsstudie från Kina undersöktes sambandet mellan olika typer av 
kost och risk för depression och ångest bland ungdomar. Ett randomiserat urval på 5003 
studenter utfördes på fyra olika högstadieskolor i Kina där en enkät med 38 frågor angående 
livsmedel användes för att mäta elevernas kostintag. Symtom på depression mättes genom 
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den kinesiska versionen av ”The Depression Self-rating scale for Children” (DSRS). 
Symptom på ångest mättes genom den kinesiska versionen av Screen scale for Child Anxiety 
Related Emotional Disorders (SCARED). Kostintaget delades upp i tre kategorier: snacks, 
animalisk kost och traditionell kost. Kategorin snacks innebar ett intag av konserverad frukt, 
desserter, glass, yoghurt, choklad, godis och läsk. Den animaliska kosten bestod av rött kött, 
inälvsmat, processat kött, friterat kött och andra kinesiska kötträtter. Den traditionella kosten 
bestod av grönsaker, frukt, sojamjölk och fullkorn. Resultatet visade på att ett högt intag av 
snacks och animalisk mat var associerat med en högre risk att drabbas av depression och 
ångest medan ett högt intag av traditionell mat var associerat med en lägre sannolikhet att 
drabbas av depression och ångest. (Weng et al. 2011, ss. 673–682)  
 
En artikel ur Depression and Anxiety från 2002 undersökte hypotesen att sockerkonsumtion 
korrelerar med svåra depressioner. Författarna använde sig av data från en studie som 
undersökte svåra depressioner där personer som var bipolära deltog. Data gällande 
sockerintaget togs från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation från 1991. Anledningen 
var för att data gällande depression var insamlat mellan 1990 och 1992. Det var sex länder 
som det fanns data att använda sig utav, dessa var Kanada, Frankrike, Korea, Nya Zeeland, 
Tyskland och USA. Resultaten visade signifikanta korrelationer mellan ett högt sockerintag 
och depression. (Westover & Marangell 2002, s. 118 f.)  
 
En studie gjord i England år 2009 undersökte om det fanns några samband mellan kostvanor, 
framförallt enskilda livsmedel och symptom på depression. Studien gjordes på 3486 deltagare 
som var i åldrarna 35–55 år. Studien innefattade en klinisk undersökning där de mätte 
blodtryck och andra fysiologiska värden, samt en enkätundersökning. Enkäten innehöll listor 
på olika livsmedel som deltagarna fick kryssa i vad de åt, hur ofta de gjorde det samt hur stora 
portioner de åt. Med hjälp av The Center for Epidemiologic Studies - Depression Scale (CES-
D) kunde författarna få värden gällande depressiva symptom.  
Resultatet visade att deltagarna som åt en kost som främst bestod av frukt, grönsaker och fisk 
hade en minskad risk för att drabbas av depressiva symptom. De deltagare som åt en kost rik 
på processad mat som bland annat sötsaker, friterad mat och feta mjölkprodukter ökade risken 
för att drabbas av depressiva symptom. (Akbaraly et al. 2009, s. 408 ff.) 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka sockerintaget och nivån av stress och nedstämdhet 

hos gymnasieelever.  

- Hur ser sockerintaget ut hos gymnasieeleverna?  

- Hur ser nivån av stress ut hos gymnasieleverna? 

- Hur ser nivån av nedstämdhet ut hos gymnasieeleverna? 

- Finns det något samband mellan sockerintag och stress? 

- Finns det något samband mellan sockerintag och nedstämdhet? 

Hypotesen i den här studien är att ett högt sockerintag korrelerar med höga nivåer av stress 
och nedstämdhet.   
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

För att besvara studiens syfte så har en kvantitativ studie genomförts där enkäter har använts 
som datainsamlingsmetod (se bilaga 2). Eftersom syftet var att undersöka sambandet mellan 
flera variabler i en större population så var enkäter den datainsamlingsmetod som passade 
bäst. Studien använde sig av en tvärsnittsdesign och enkäten var av typen gruppenkät då den 
delades ut i samlad klass. Detta ansågs som en fördel för att få med så många elever som 
möjligt under en kort tid. Det ansågs också leda till mindre bortfall att kunna vara där och 
svara på eventuella oklarheter och frågor som dök upp. 

2.2 Urval 

Studien gjordes på en skola i storstockholms kommun med anledning av att författarna till 
studien hade kontakt med en person som arbetade på skolan vid tidpunkten.  
Av de 2200 studenter som gick på skolan delades enkäten endast ut till 50 elever. Det var tre 
klasser som deltog i studien där 22 av eleverna gick samhällsprogrammet i tredje klass. Det 
var 18 elever som gick omvårdnadsprogrammet i andra klass samt 10 elever som gick 
teknikprogrammet i andra klass. Totalt var det 15 män och 35 kvinnor som deltog i studien, 
som var i åldrarna 18 till 20 år. Att det endast var tre klasser som deltog i 
enkätundersökningen berodde på tidsbrist. Det var svårt att få in ett möte med respektive klass 
på grund av deras schema. Rektorn förklarade även att många av klasserna redan deltagit i ett 
flertal enkätundersökningar under terminens gång. Detta ledde till att många klasser inte var 
intresserade av att svara på ytterligare en enkät. Undersökningen gjordes klassvis under 
lektionstid där enkäten delades ut till de elever som var närvarande i respektive klass. 
 
 I samråd med rektorn gavs ett godkännande att enkätundersökningen kunde genomföras på 
dessa klasser. Enkäterna delades ut till de eleverna som var över 18 år på grund av åldersskäl, 
dels för att det inte behövdes samtyckeskrav från föräldrarna för att genomföra studien och 
dels för att eleverna skulle förstå innebörden av frågorna.  

2.3 Procedur  

En grundlig genomgång av tidigare forskning gjordes för att granska gamla enkäter som har 
använts i liknande studier. Anledningen till detta var för att få en bättre bild om hur enkäterna 
kunde utformas och för att hitta enkätfrågor som kunde besvara syftet av studien. Enkäten 
bestod av två validerade enkäter samt frågor från livsmedelsverkets matvaneundersökning 
Riksmaten 2010–2011 (Livsmedelsverket 2012). Den ena validerade enkäten var PSS-14 som 
mäter nivåerna av upplevd stress (Cohen et al. 1983). Den andra validerade enkäten var 
MADRS-S som mäter nivåerna av depression (Montgomery & Åsberg 1979).  
Eftersom frågor angående hälsan kan vara känsliga att svara på så var det bättre att använda 
validerade och etablerade enkätfrågor istället för att skriva nya.  
 
Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor som följdes upp av retrospektiva beteendefrågor. 
Skattningsskalor användes som svarsalternativ på varje fråga. De frågor som beskrev 
elevernas kostintag kom från matvaneundersökning Riksmaten 2010–2011. Fråga nio och tolv 
formulerades själva då det inte hittades validerade frågor som kunde besvara de 
frågeställningarna som behövdes för studien. Fråga nio handlade om ifall eleverna tillsatte 
socker i maten de åt eller inte. Denna fråga hade två olika svarsalternativ vilka var ja eller nej. 
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Fråga tolv handlade om hur mycket läsk eleverna drack. Denna fråga hade åtta svarsalternativ 
som varierade från dricker aldrig läsk till dricker mer än två liter läsk per tillfälle. 
 
I samband med enkäten delades ett missivbrev ut där deltagarna fick tydlig information om 
syftet med studien samt vem som ansvarade för den (se bilaga 2). Information om att 
deltagandet var anonymt, frivilligt och att det var tillåtet att när som helst avbryta sin 
medverkan fick alla deltagare ta del av. Innan enkäterna delades ut på skolan gjordes en 
pilotstudie för att försäkra att enkäten var förståelig och relevant för studien. Pilotstudien 
gjordes på fyra män och kvinnor i 20-årsåldern som studerade på Gymnastik och- 
Idrottshögskolan i Stockholm. Pilotstudien gav information om vilka frågor som behövdes 
justeras gällande formulering av ord och placering av frågor och svar. Pilotstudien gav även 
en uppfattning om hur lång tid enkäten skulle ta att genomföra. En förfrågan om deltagande 
skickades till rektorn för att få ett godkännande att studien kunde genomföras. När detta var 
klart bokades en överenskommen tid på skolan för att få möjlighet att träffa respektive klass 
och genomföra enkätundersökningen.  
Under utdelningstillfället inträffades en del missförstånd. Rektorn på skolan hade varit otydlig 
i instruktionerna om när enkäterna skulle delas ut vilket ledde till att många elever hann gå ut 
ur klassrummet innan enkätutdelningen påbörjades. Skulle detta inte ha skett så skulle 
säkerligen fler elever ha deltagit i studien.  
 

2.4 Skalor 
 
2.4.1 PSS-14 

Enkäten PSS-14 är en enkät som används för att mäta generell upplevd stress. Respondenten 
skattar hur ofta den senaste månaden hen upplevt sitt liv som oförutsägbart, okontrollerbart 
och överbelastande. Det finns fjorton frågor med fem svarsalternativ på varje fråga. 
Svarsalternativen varierar från aldrig till mycket ofta och poängsätts från noll till fyra. Hälften 
av frågorna är omvända där svar noll betyder mycket ofta och svar fyra betyder aldrig. Alla 
frågor summeras sedan och kategoriseras. Poäng under 24 innebär en låg nivå av stress och 
poäng över 25 innebär en hög nivå av stress. (Cohen et al. 1983) 

2.4.2 MADRS-S 

Enkäten MADRS-S är en självskattningsenkät som används för att bedöma depressiva 
symptom och följa förloppet vid depression. Det finns nio frågor med sex svarsalternativ på 
varje fråga. Svarsalternativen varierar med olika kommentarer på varje fråga där respondenten 
får ringa i ett svar. Frågorna kan ge mellan noll till sex poäng per fråga. Poängen summeras 
sedan och kategoriseras. Poäng mellan 0–12 innebär ingen eller mycket lätt depression. Poäng 
mellan 13–19 betyder lätt depression. Poäng mellan 20–34 innebär måttlig depression och 
poäng över 35 innebär svår depression. (Montgomery & Åsberg 1979) 

2.4.3 Riksmaten och övriga frågor 

Övriga frågor kom från livsmedelsverket matvaneundersökning Riksmaten 2010–2011. 
Denna enkät använder också skalor som svarsalternativ där intaget av hur ofta man ätit ett 
visst livsmedel används som svarsalternativ. Svarsalternativen i fråga fyra och fem var 
uppdelade i en skala från 1–15, där svaren gick från aldrig till fyra gånger per dag eller mer. 
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Svarsalternativen i fråga sex till åtta, samt tio och elva var uppdelade i en skala från 1–8, där 
svarsalternativen gick från aldrig till varje dag. (Livsmedelsverket 2012) 

2.5 Etiska överväganden  

Då denna studie undersökte en populations hälsa så lades det ner stor vikt på att ta hänsyn till 
de etiska krav som ställs inom forskningen. När enkäten utformades så har hänsyn tagits till 
de fyra forskningsetiska principerna som har definierats av myndigheten Vetenskapsrådet. 
(Vetenskaprådet 2002) Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Ejlertsson 2005, s. 30)  
Informationskravet handlar om att informera deltagarna om studiens syfte, att deltagandet är 
frivilligt och att svaren inte går att koppla till dem som personer. Samtyckeskravet innebär att 
deltagarna har rätt att bestämma över sitt deltagande och att de kan avbryta när som helst. 
Denna information fick deltagarna beskrivet i missivbrevet som satt fast på förstasidan av 
enkäten. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna inte ska kunna identifieras av 
obehöriga. Deltagarna blev aldrig identifierade genom namn, personnummer eller bild vilket 
gör att den enskilda individen inte kan komma att spåras. Materialet förvarades sedan säkert 
på Gymnastik- och idrottshögskolan, där materialet endast har använts under tiden då analys 
och statistik av arbetet skrevs. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får 
användas för just detta ändamål och inte i något annat sammanhang. Detta krav uppfylldes då 
all användning av materialet endast har använts för vetenskapliga ändamål och inte för något 
annat. (ibid s. 30) 

2.6 Validitet och reliabilitet 

För att öka studiens validitet och reliabilitet så har två befintliga validerade enkäter använts. 
Dessa var PSS-14 och MADRS-S (Cohen et al. 1983) (Montgomery & Åsberg 1979). De 
frågor som handlade om elevernas kostvanor var delvis tagna från livsmedelsverkets 
matvaneundersökning Riksmaten 2010–2011 (Livsmedelsverket 2012). Två av frågorna som 
handlade om elevernas kostvanor konstruerades själv. Dessa frågor ansågs inte påverka 
validiteten negativt på grund av att de var konstruerade likt frågorna i ovanstående enkät.   
Reliabilitet avgörs bland annat genom att upprepade mätningar ska ge samma resultat 
(Ejlertsson 2014, s. 102). Detta gjordes genom att göra en pilotstudie. Pilotstudien gav 
information om vad som kunde ändras på och hur lång tid enkäten skulle ta att svara på. 
Pilotstudien stärkte även validiteten då frågorna konstruerades om så att de blev rätt 
formulerade och mer lättförståeliga. Enkäten delades ut på plats vilket ansågs öka studiens 
reliabilitet och minska risken för interna bortfall eftersom det gav eleverna en chans att ställa 
eventuella frågor (Hassmén & Hassmén 2008, s.100). Den interna validiteten kan dock ha 
påverkats negativt på grund av den sociala önskvärdheten som anses vara högre i en 
enkätundersökning. Den sociala önskvärdheten innebär att respondenterna omedvetet eller 
medveten svarar vad den tror att den borde svara i detta sammanhang. (ibid., s.142) 
Deltagarnas dagsform kan ha påverkat reliabiliteten negativt då frågor om deras psykiska 
mående ställdes (ibid., s.133). Studien använde ett bekvämlighetsurval vilket kan ha en 
negativ påverkan på den externa validiteten (ibid., s.143). Resultatet i studien var därför 
endast representativt för urvalsgruppen. Det skulle ha krävts fler deltagare och ett mer 
homogent urval för att kunna generalisera studien till en större population.  
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2.7 Bortfall  

Det var totalt femtio elever som besvarade enkäten. Klasserna var inte fullständiga vid 
utdelningstillfället så endast de eleverna som var närvarande har inkluderats i studien. Det 
externa bortfallet var fyra elever från samhällsprogrammet, två elever 
från omvårdnadsprogrammet och åtta elever från teknikprogrammet. Totalt var det fjorton 
externa bortfall. Det var tolv interna bortfall i studien där majoriteten av svar saknades på 
frågorna om stress och nedstämdhet.  

2.8 Databearbetning och statistisk analys 

Enkäterna delades ut i pappersform och resultatet sammanställdes manuellt. Enkäten kodades 
först i Microsoft Word för att göra materialet lättöverskådligt. Svarsalternativen blev kodade 
med siffror från siffran ett till så många siffror som det fanns i svarsalternativen till varje 
fråga. Resultaten fördes sedan in i Microsoft Excel för att möjliggöra statistisk bearbetning. 
Denna data fördes sedan över till statistikprogrammet SPSS. Tabeller och diagram gjordes i 
Microsoft Excel och presenteras i uppsatsen för att ge en lättolkad och överskådlig bild av 
resultaten. I SPSS har det icke-parametriska testet Spearman gjorts. Detta test gjordes för att 
se eventuella samband mellan variablerna. Den statistiska signifikansnivån fastställdes till 
<0,05.  
För att kunna kategorisera respondenternas nivå av nedstämdhet användes skalan som 
beskrivs i enkäten MADRS-S. Poäng mellan 0–12 innebar ingen eller mycket lätt depression. 
Poäng mellan 13–19 innebar lätt depression. Poäng mellan 20–34 innebar måttlig depression 
och poäng över 35 innebar att respondenten led av svår depression (Montgomery & Åsberg 
1979).  
För att kategorisera respondenternas nivå av stress användes skalan som beskrivs i enkäten 
PSS-14. Poäng under 24 innebar en låg nivå av stress och poäng över 25 innebar en hög nivå 
av stress (Cohen et al. 1983). 
 

3. Resultat 

3.1 Hur ser sockerintaget ut hos gymnasieeleverna? 

3.1.1 Intag av godis 
Det mest frekventa intaget av godis var 2–3 gånger per vecka (n=22). Det näst mest frekventa 
intaget var 1 gång per vecka (n=11). Det minst förekommande svaret var varje dag (n=1), 
aldrig (n=1) och mindre än en gång i månaden (n=1). Det var totalt 50 elever som svarade på 
frågan om intag av godis. 
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Figur 1. Hur ofta deltagarna åt godis.  
 

3.1.2 Intag av bakverk 
Det mest förekommande svaret angående intag av bakverk var 2–3 gånger per månad (n=16). 
De svar som förekom minst var att äta bakverk 4–6 gånger per vecka (n=1). Det var (n=3) 
elever som svarade att de aldrig åt bakverk. Det var totalt 50 elever som svarade på frågan om 
intag av bakverk.  
 

 
Figur 2. Hur ofta deltagarna åt bakverk.  
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3.1.3 Intag av glass 

Det mest frekventa svaret var ett intag av glass 2–3 gånger per månad (n=16). Det svar som 
förekom minst var ett intag av glass 4–6 gånger per vecka (n=1). Det var totalt 49 elever av 
det totala antalet (n=50) som svarade på frågan om intag av glass.  

 
Figur 3. Hur ofta deltagarna åt glass. 

 
3.1.4 Intag av läsk 

Det mest förekommande intaget av läsk var 2–3 gånger per vecka (n=12) följt av att dricka 
läsk 1 gång per vecka (n=10). Det minst förekommande svaret var att aldrig dricka läsk (n=1). 
Det var totalt 50 elever som svarade på frågan om intag av läsk.  

 
Figur 4. Hur ofta deltagarna drack läsk.  
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3.1.5 Intag av tillsatt socker i mat och dryck 

Det var (n=17) elever som aldrig tillsatte socker i mat eller dryck. Det var (n=32) elever som 
tillsatte socker i mat eller dryck. Det var 49 elever av det totala antalet (n=50) som svarade på 
frågan om intag av tillsatt socker.  

Figur 5. Hur ofta antal deltagare tillsatte socker i mat och dryck.  
 

3.2 Hur ser nivåerna av stress ut hos gymnasieeleverna? 

Studien visar att 56 % av studenterna (n=27) hade höga nivåer av stress och 44 % av eleverna 
(n=21) hade låga nivåer av stress.  
 

 
Figur 6. Stressnivåer bland deltagarna i procent.  
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3.2.1 Finns det något samband mellan sockerintag och stress? 

Studien hittade ett samband mellan det totala sockerintaget (godis, bakverk, glass, läsk samt 
tillsatt socker) och höga stressnivåer (p=0,026) med en svag korrelationskoefficient (0,32).  
Däremot hittades inget signifikant samband mellan godis och höga stressnivåer (p=0,17). 
Gällande sambandet mellan intag av läsk och höga stressnivåer så hittades inte heller några 
signifikanta samband, varken gällande hur ofta eleverna drack läsk eller mycket de drack per 
tillfälle (p=0,246 respektive p=0,196).  
 
Tabell 1. Korrelation mellan det totala sockerintaget och stress. Tabellen visar det signifikanta 
värdet (0,026) samt korrelationskoefficienten (0,32) mellan det totala sockerintaget och stress.  

 

3.3 Hur ser nivåerna av nedstämdhet ut hos gymnasieeleverna? 

Studien visar att 66 % av eleverna (n=31) inte kände någon form av nedstämdhet eller mycket 
lätt nedstämdhet. Det var 34 % av eleverna (n=16) som upplevde sig känna någon form av 
nedstämdhet. 

Figur 7. Förekomst av nedstämdhet bland deltagarna i procent.  
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3.3.1 Finns det något samband mellan sockerintag och nedstämdhet? 

Studien hittade ett samband mellan det totala sockerintaget (godis, bakverk, glass läsk samt 
intag av tillsatt socker) och nedstämdhet (p=0,037) med en svag korrelationskoefficient (0,3).  
Däribland hittades ett samband mellan godis och nedstämdhet (p=0,014) med en svag 
korrelationskoefficient (0,36).  
Gällande intaget av läsk hittades inga signifikanta samband, varken gällande hur ofta eleverna 
drack läsk eller hur mycket de drack per tillfälle (p=0,508 respektive p=0,632).  
 
Tabell 2. Korrelation mellan det totala sockerintaget och nedstämdhet. Tabellen visar det 
signifikanta värdet (0,037) samt korrelationskoefficienten (0,3) mellan det totala sockerintaget 
och nedstämdhet. 
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Figur 8. Konfidensintervall mellan sockerintag och grad av depression. Figuren visar att ett 
högre sockerintag bidrog till ökad förekomst av svårare grad av depression bland deltagarna. 
Spridningen i intervallen visar hur stor spridningen var bland deltagarna. Punkterna visar det 
genomsnittliga värdet.  

4. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan sockerintag 
och höga nivåer av stress och nedstämdhet hos gymnasieelever. Då den psykiska ohälsan ökar 
bland unga i Sverige idag ansåg vi att detta är ett viktigt ämne att studera. Psykisk ohälsa är 
ett brett begrepp som innefattar allt från psykisk störning till besvär som stör vardagen. 
Eftersom detta är ett så pass stort och utbrett begrepp så valde vi att endast fokusera på stress 
och nedstämdhet.  
 

4.1 Resultatdiskussion  

4.1.1 Finns det ett samband mellan sockerintag och höga stressnivåer?  

Studien visade att gymnasieeleverna främst konsumerade godis och läsk av alla de sockerrika 
livsmedel som efterfrågades i studien. Det visade sig finnas ett signifikant samband mellan ett 
högt sockerintag och höga stressnivåer dock med en svag korrelationskoefficient. Detta 
samband stärktes av den koreanska studien (Yeonsoo et al. 2013) där gymnasieeleverna 
konsumerade mer och större portioner av sockerrika livsmedel vid höga stressnivåer. Med 
dessa resultat kan det finnas ett samband mellan ett högt sockerintag och höga stressnivåer. 
Den koreanska studien och denna var lika i utförandet då båda använde sig av 
enkätundersökning för att undersöka kostvanorna och stressnivåer.  
Däremot kunde inget signifikant samband hittas mellan höga stressnivåer och ett högt intag av 
läsk i vår studie. Detta stämmer inte överens med den australiensiska studien (Shil et al. 2009) 
som hittade en ökad risk för stressrelaterade problem hos de personer som konsumerade läsk 
jämfört mot dem som inte gjorde det. 
 

4.1.2 Finns det ett samband mellan sockerintag och höga nivåer av 
nedstämdhet?  

Studien hittade ett signifikant samband mellan ett högt intag av socker och höga nivåer av 
nedstämdhet (p=0,037) med en svag korrelationskoefficient (0,3). Detta samband stämmer väl 
överens med studien (Westover & Marangell 2002, s. 118 f.) där det visade sig att ett högt 
sockerintag har signifikanta korrelationer med höga nivåer av nedstämdhet (p=0.004). Det 
kan även studien (Weng et al. 2011, ss. 673-682.) styrka. Den studien visade på att ett lågt 
intag av socker är effektivt för att motverka höga nivåer av nedstämdhet. Studien beskriver 
endast om ett samband finns mellan ett högt intag av socker och stress och nedstämdhet men 
inte orsaken till sambandet. Det går inte att dra slutsatser om vilken variabel det är som 
påverkar den andra. Något vi skulle kunna tagit upp i studien är att se vilken typ av livsmedel 
eleverna väljer att äta under tillfällen de upplever stress. Det skulle då ge en bättre bild om det 
är stressen i sig som påverkar valet av kost eller om det är valet av kost som påverkar 
nivåerna av stress. Detta kunde ses i studien av Yeonsoo et al. (2013). Där visade det sig att 
de elever som kände sig stressade åt både större portioner och mer frekvent av sockerrika 
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livsmedel.  
 
Det hittades inget signifikant samband mellan ett högt intag av läsk och höga nivåer av 
nedstämdhet. Varken gällande hur ofta eller hur mycket läsk eleverna drack. I studien från 
Australien (Shil et al. 2009, s. 1073 ff.) där de undersökte relationen mellan läskintag och 
nedstämdhet så fann de att de personer som konsumerade över en halv liter läsk om dagen 
hade 60 % större risk att drabbas av nedstämdhet jämfört med de som inte drack läsk alls. 
 
I en studie från England så fann de att de personer som konsumerade mycket godis hade mer 
depressiva symptom än de som inte konsumerade godis (El Ansari et al. 2014, ss. 90-97). 
Detta kan vi även se i vår studie där det hittades ett signifikant samband (p=0,014) mellan ett 
högt intag av godis och höga nivåer av nedstämdhet med en svag korrelationskoefficient 
(0,36). Detta samband mellan intag av godis och nedstämdhet kan bero på att sockerrika 
livsmedel som bland annat godis ger en tillfällig höjning av både energinivå (blodsocker) och 
även humör på grund av att en del av sockret går direkt upp till hjärnan via 
belöningssystemet. Det vill säga att det fungerar som en snabb genväg till en kortvarig 
förbättring av humör och energinivå. Därefter återgår det till det normala som tidigare eller 
till och med sämre. Detta kan ha något att göra med varför personer som konsumerar mycket 
godis hade mer depressiva symptom, däribland nedstämdhet. Till exempel en person med en 
stabil energinivå och ett stabilt humör i jämförelse med en person med motsatsen kan ses som 
att den sistnämnde har större risk för depressiva symptom.  

4.2 Metoddiskussion 

En kvantitativ inriktning har använts i studien då avsikten var att resultaten skulle kunna 
generaliseras och kvantifieras. Anledningen till att enkäter användes som 
datainsamlingsmetod var för att se hur en populations sockerintag förhåller sig till deras hälsa. 
Utdelningen av enkäten skedde i de tre olika klasserna under en och samma förmiddag vilket 
ansågs vara väldigt tidseffektivt. Enkäten var av typen gruppenkät vilket tycktes vara positivt 
då enkäter som delas ut på plats ofta har en högre svarsfrekvens än internetbaserade enkäter 
(Ejlertsson 2014, s. 13.). Eventuella frågor eleverna hade gällande enkäten kunde också 
besvaras. De nackdelar som ansågs finnas med att använda sig av enkäter som 
datainsamlingsmetod var att eleverna själva skulle uppskatta sitt mående och sitt kostintag, 
vilket kan ge missvisande svar. På grund av de komplexa frågorna kan eleverna tolka frågorna 
på olika sätt. De kan överdriva eller underskatta sina svar eller fylla i enkäten slarvigt på 
grund av ointresse för den. Som nämnts tidigare ansågs det vara en fördel att använda sig av 
etablerade enkäter. Trots att två validerade enkäter används så konstaterades det i efterhand 
att dessa inte var optimala för studien trots allt. Enkäten PSS-14 som mäter nivån av stress har 
en poängskala där alla svar summeras ihop och sedan kategoriseras till hög eller låg nivå av 
stress. Här kunde endast ett poäng skilja en elev från att ha höga nivåer av stress till att ha 
låga nivåer av stress. Det skulle vara bra om det fanns en eller flera kategorier mellan den 
höga nivån respektive den låga nivån av stress. Detta var något som inte uppmärksammades 
innan enkäten delades ut utan lades märke till under dataanalysen. Enkäten MADRS-S som 
mäter grad av depression var inte helt optimal för vår studie. Vi undersökte hur nedstämda 
eleverna var och inte hur deprimerade de var. Detta var inte heller något som vi tänkte på i 
utförandet av enkäten utan detta blev klart för oss i slutskedet av studien. De frågor och svar 
som enkäten hade var utformade för deprimerande personer och inte för personer som led av 
nedstämdhet. Detta kan ha ledat till att resultatet i studien är missvisande och endast visar de 
som mår riktig dåligt. Vi har använt oss av ordet nedstämdhet när vi redovisar våra resultat 
även fast resultaten egentligen visar på vilken grad av depression deltagarna har. Skulle vi 
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använt oss av ordet depression så kan det ha blivit förvirrande då frågeställningen handlar om 
nedstämdhet.  
Två bortfall skedde under enkäten MADRS-S. En elev fyllde i flera svar, vilket ledde till att 
personens poäng inte gick att summera. Här kunde man varit tydligare med att endast ett svar 
skulle ringas in. En annan elev räknades som bortfall på grund av bristande intresse för 
enkäten. Vissa frågor i enkäten PSS-14 gav omvända poäng och där märktes det att svaren 
inte stämdes överens med varandra utan att personen i fråga hade fyllt i samma siffra på alla 
frågor. I övrigt fanns inte mycket att anmärka på hur enkäten var uppbyggd. 
 

5. Slutsats och vidare forskning   
Studiens hypotes var att ett högt intag av socker korrelerar med höga nivåer av stress och 
nedstämdhet. Den här studien visar att det finns en korrelation mellan dessa variabler. Dock 
går det inte att se någon kausalitet mellan dem. För att undersöka detta skulle studien behövt 
vara mer omfattande i sina frågeställningar och behövas utföras på en större population. Även 
tidigare forskning visar på att ett högt intag av socker kan påverka stress och nedstämdhet 
negativt. Vissa av dessa studier visar att det finns kausalitet mellan dessa variabler men 
många av studierna visar endast på en korrelation mellan dem. Det behövs mer forskning om 
hur socker påverkar stress och nedstämdhet. Även om hur stress och nedstämdhet påverkar 
intaget av socker. Sådana studier bör fokusera på att hitta orsakssambandet mellan dessa och 
inte bara på korrelationen.  
Det finns även många studier som visar på sockrets påverkan på den fysiska hälsan, till 
exempel den amerikanska studien Yang et al. (2014) som hittade ett signifikant samband 
mellan ett högt sockerintag och kardiovaskulära sjukdomar. Även den amerikanska studien 
Vartanian et al. (2007) visar på samband och även rekommendation att konsumera mindre 
mängder socker på grund av den ökade risken för bland annat diabetes. Det finns 
utvecklingsmöjligheter gällande studier om sockrets påverkan på den psykiska hälsan.  
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Bilaga 1 
Litteraturundersökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett 
samband mellan sockerintag och höga nivåer av stress och nedstämdhet hos gymnasieelever. 
- Hur ser sockerintaget ut hos gymnasieeleverna?  

- Hur ser nivån av stress ut hos gymnasieleverna? 

- Hur ser nivån av nedstämdhet ut hos gymnasieeleverna? 

- Finns det något samband mellan ett högt sockerintag och höga nivåer av stress? 

- Finns det något samband mellan ett högt sockerintag och höga nivåer av nedstämdhet? 

(1) Hur ser sockerintaget ut hos gymnasieeleverna? (2) Hur ser nivån av stress ut hos 
gymnasieleverna? (3) Hur ser nivån av nedstämdhet ut hos gymnasieeleverna? (4) Finns det 
något samband mellan sockerintag och höga nivåer av stress? (5) Finns det något samband 
mellan sockerintag och höga nivåer av nedstämdhet? 
 
Vilka sökord har du använt? 
“Diet and mental health”, “Sugar mental health”, “Sugar and mental illness”, “Diet and mental 
illness”, “stress diet”, “stress sugar” “sugar consumption stress” “food and mental health stress”, 
“stress appetite food”, “food consumption stress”, “stress food choices”, “soft drink consumption”, 
“soft drink consumption mental health”, “sugar consumption depression”, “sugar depression” 
 

 

 
Var har du sökt? 
PubMed, Google Scholar, Discovery.  

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: “Food and mental health stress”, “stress appetite food”, “food consumption 
stress”, “stress food choices”, “soft drink consumption mental health”, “sugar consumption 
depression”, 

 
Kommentarer 
Det var svårt att hitta vetenskapligt material som undersökt samband mellan 
sockerkonsumtion och psykisk hälsa. De databaser som passade bäst var Google Scholar och 
Discovery. Det mesta materialet kom från litteraturlistor genom vetenskapliga artiklar samt 
rapporter.  
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nedstämdhet. Försök besvara frågorna så noggrant du kan. Du är frivillig att delta i studien 
och har rätt att avbryta när du vill. Dina svar kommer att vara anonyma, vilket betyder att 
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Fredrik Rosén Fredrik.Rosen@student.gih.se 
Johanna Soikkeli Johanna.Soikkeli@student.gih.se 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund 
1. 	 	 Är du man eller kvinna? 	

Man 	
Kvinna 	

2. 	 	 Vilket år är du född? 	

 År: 	
  	 		

	

 

	 



 

Mat 
	 3. Hur ofta äter du grönsaker?  	

Tänk på de senaste 12 månaderna. 	

Med grönsaker menas även baljväxter och rotfrukter.  	

Exempel: Grönsaker (färska, frysta, stuvade, konserverade m.m.), som broccoli, tomat, gurka, paprika, 
sallat, bönor, linser, morot, rödbeta, selleri och palsternacka. Försök också ta med rätter där grönsaker 
ingår, som blandad sallad, grönsaksblandning, grönsaksjuice eller grönsakssoppa och gryträtter med 
grönsaker. 	

Räkna inte med de tillfällen då intaget klart understiger en portion, t ex en gurkskiva på smörgåsen, 
persiljekvist. 	

Endast ett svar får markeras. 	

Aldrig 	
<1 gång/månad 	
1 gång/månad 	
2 gånger/månad 	
3 gånger/månad  
 
1 gång/vecka 
2 gånger/vecka 	
3 gånger/vecka 	
4 gånger/vecka 	
5 gånger/vecka 	
6 gånger/vecka 	

	
  1 gång/dag 	
  2 gånger/dag 	

3 gånger/dag  
4 gånger/dag eller mer 	

		

 



 

	 4. Hur ofta äter du frukt och bär?  	
Tänk på de senaste 12 månaderna. 	
Med frukt och bär menas t ex ett äpple, en apelsin, en banan, en klase druvor, ett glas juice, en tallrik 
jordgubbar, eller frukt och bär som ingår i kräm, kompott eller fruktsallad.  	
Räkna inte med de tillfällen då intaget klart understiger en portion, t.ex. bär som dekoration på tårtor 
 
Endast ett svar får markeras.  

Aldrig 	
<1 gång/månad 	
1 gång/månad 	
2 gånger/månad 	
3 gånger/månad  
 
1 gång/vecka 
2 gånger/vecka 	
3 gånger/vecka 	
4 gånger/vecka 	
5 gånger/vecka 	
6 gånger/vecka 	

	
  1 gång/dag 	
  2 gånger/dag 	

3 gånger/dag  
4 gånger/dag eller mer 	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Hur ofta äter du…? 
Tänk på de senaste 12 månaderna. Markera ett svar på varje rad.  
 
                                    Aldrig    <1 gång/   1gång/    2-3gånger/   1gång/     2-3gånger/   4-6gånger/   varje 
                                                 månad      månad     månad          vecka     vecka            vecka          dag 

 

Godis, choklad                      

Bakverk (tårtor,                     
kakor, bullar etc.) 

Glass                                       
 
 
 

 
 

6. Tillsätter du socker när du äter eller dricker? 
(Ex. Socker i te/kaffe, på gröt/fil, på flingor/müsli, pannkakor, etc.) 
 
Ja        
Nej  
 
Fyll i hur ofta 
Tänk på de senaste 12 månaderna. Markera ett svar på varje rad. 
 Aldrig       <1 gång   1 gång/       2-3 gånger/    1 gång/       2-3gånger   4-6gånger/  varje dag 
                   månad     månad      månad              vecka         vecka          vecka  
 

                          

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Hur ofta dricker du läsk? 
Tänk på de senaste 12 månaderna. Markera ett svar på varje rad.  
 
    Aldrig     <1 gång/   1gång/      2-3gånger/   1gång/     2-3gånger/   4-6gånger/   varje 
                  månad        månad     månad         vecka       vecka           vecka           dag                    
 

               
 
 
 

8. Hur mycket läsk dricker du per tillfälle? 
Tänk på de senaste 12 månaderna 
 
   Dricker       < 33 cl         33cl           50cl          100cl          1,5L            2l          >2 L 
   inte läsk     (1 burk)       (1 burk)    (1 liten     (2 små        
                                                         flaska)      flaskor ) 
 

                 
               
 
 
 



 Ringa in ett alternativ 

Aldrig Nästan Ibland  Ganska Väldigt 
  aldrig      ofta    ofta 
 
     0      1      2       3      4 
 
 
    
 
 
   O      O      O       O       O 
 
 
 
      
    O      O      O       O       O 
 
 
 
      
     O      O      O       O       O 
 
 
 
      
     O      O      O       O       O 
 
 
 
      
 
     O      O      O       O       O 
 
 
      
 
 
     O      O      O       O       O 
      
 
 
     O      O      O       O       O 
 
 
      
     O      O      O       O       O 
 
 
     O      O      O       O       O 
 
      
 
     O      O      O       O       O 
 

 
 
 
	
	
	
	

1. Hur	ofta	har	du	under	den	
senaste	månaden	känt	dig	
upprörd	på	grund	av	att	något	
oväntat	har	inträffat?		

	
2. Hur	ofta	har	du	under	den	

senaste	månaden	känt	att	du	
inte	kunnat	kontrollera	viktiga	
saker	i	ditt	liv?		

	
3. Hur	ofta	har	du	under	den	

senaste	månaden	känt	dig	
nervös	och	stressad?	

	
4. Hur	ofta	har	du	under	den	

senaste	månaden	
framgångsrikt	hanterat	
vardagsproblem	och	
irritationsmoment?		

	
5. Hur	ofta	har	du	under	den	

senaste	månaden	känt	att	du	
effektivt	kunnat	hantera	viktiga	
förändringar	som	inträffat	i	ditt	
liv?		

	
6. Hur	ofta	har	du	under	den	

senaste	månaden	känt	tilltro	till	
din	egen	förmåga	att	hantera	
personliga	problem?		

	
7. Hur	ofta	har	du	under	den	

senaste	månaden	känt	att	saker	
och	ting	gått	din	väg?	
	

8. Hur	ofta	har	du	under	den	
senaste	månaden	tyckt	att	du	
inte	kunnat	klara	av	allt	du	
skulle	ha	gjort?																																		

	
9. Hur	ofta	har	du	under	den	

senaste	månaden	kunnat	
kontrollera	irritationsmoment	i	
ditt	liv?		

 



 

 
 
 
 

10.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	
månaden	känt	att	du	har	haft	kontroll	på	
saker	och	ting?	
	
11.		Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	
månaden	blivit	arg	på	saker	som	har	
hänt	och	som	du	inte	kunnat	
kontrollera?		
	
12.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	
månaden	kommit	på	dig	själv	med	att	
tänka	på	saker	som	du	måste	göra?	
	
13.	Hur	ofta	har	du	känt	under	den	
senaste	månaden	att	du	haft	kontroll	
över	hur	du	använder	din	tid?		
	
14.	Hur	ofta	har	du	under	den	senaste	
månaden	tyckt	att	svårigheter	har	tornat	
upp	sig	så	mycket	att	du	inte	kunnat	
hantera	dem?		
		
 
 

O  O  O                     O O 
 
 
 
 
O  O  O                     O O 
 
 
 
 
O  O  O                     O O 
 
 
 
 
O  O  O                    O O 
 
 
 
 
O  O  O                     O O 
 



 

Ringa in ett alternativ 
 
Sinnesstämning 
Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, tungsint eller dyster till 
mods. Tänk efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om du har skiftat i humöret eller 
om det varit i stort sett detsamma hela tiden, och försök särskilt komma ihåg om du har känt 
dig lättare till sinnes om det har hänt något positivt. 
 
0 Jag kan känna mig glad eller ledsen, alltefter omständigheterna. 
1 
2 Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland kan det kännas lättare. 
3  
4 Jag känner mig genomgående nedstämd och dyster. Jag kan inte glädja mig åt sådant som 
vanligen skulle göra mig glad. 
5  
6 Jag är så totalt nedstämd och olycklig att jag inte kan tänka mig värre. 
 
 
Oroskänslor 
Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spänning, olust och ångest 
eller odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna. Tänk särskilt på hur intensiva känslorna 
varit, och om de kommit och gått eller funnits nästan hela tiden. 
 
0 Jag känner mig mestadels lugn. 
1 
2 Ibland har jag obehagliga känslor av inre oro. 
3  
4 Jag har ofta en känsla av inre oro som ibland kan bli mycket stark, och som jag måste 
anstränga mig för att bemästra. 
5  
6 Jag har fruktansvärda, långvariga eller outhärdliga ångestkänslor. 
 
 
Sömn 
Här ber vi dig beskriva hur bra du sover. Tänk efter hur länge du sovit och hur god sömnen 
varit under de senaste tre nätterna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om 
du tagit sömnmedel eller ej. Om du sover mer än vanligt, sätt din markering vid 0. 
 
0 Jag sover lugnt och bra och tillräckligt länge för mina behov. Jag har inga särskilda 
svårigheter att somna. 
1 
2 Jag har vissa sömnsvårigheter. Ibland har jag svårt att somna eller sover ytligare eller 
oroligare än vanligt. 
3  
4 Jag sover minst två timmar mindre per natt än normalt. Jag vaknar ofta under natten, även 
om jag inte blir störd. 
5  
6 Jag sover mycket dåligt, inte mer än 2-3 timmar per natt. 
 
 
 



 

Matlust 
Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänka efter om den på något sätt skiljt sig 
från vad som är normalt för dig. Om du skulle ha bättre aptit än normalt, sätt din markering 
vid 0. 
0 Min aptit är som den brukar vara. 
1 
2 Min aptit är sämre än vanligt. 
3  
4 Min aptit har nästan helt försvunnit. Maten smakar inte och jag måste tvinga mig att äta. 
5  
6 Jag vill inte ha någon mat. Om jag skulle få någonting i mig, måste jag övertalas att äta. 
 
 
Koncentrationsförmåga 
Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig på 
olika aktiviteter. Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av 
koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och Tv-tittande. 
0 Jag har inga koncentrationssvårigheter 
 
1 
2 Jag har tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle fånga min 
uppmärksamhet (t.ex. läsning eller Tv-tittande). 
3  
4 Jag har påtagligt svårt att koncentrera mig på sådant som normalt inte kräver någon 
ansträngning från min sida (t.ex. läsning eller samtal med andra människor). 
5  
6 Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. 
 
 
Initiativförmåga 
Här ber vi dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har lätt eller svårt för 
dig att komma igång med sådant du tycker du bör göra, och i vilken utsträckning du måste 
övervinna ett inre motstånd när du skall ta itu med något. 
 
0 Jag har inga svårigheter med att ta itu med nya uppgifter. 
1 
2 När skall jag ta itu med något, tar det emot på ett sätt som inte är normalt för mig. 
3  
4 Det krävs en stor ansträngning för mig att ens komma igång med enkla uppgifter som jag 
vanligtvis utför mer eller mindre rutinmässigt. 
5  
6 Jag kan inte förmå mig att ta itu med de enklaste vardagssysslor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Känslomässigt engagemang 
Här ber vi dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och för andra 
människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje. 
 
0 Jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den, och det bereder mig både nöje och 
glädje. 
1 
2 Jag känner mindre starkt för sådant som brukar engagera mig. Jag har svårare än vanligt att 
bli glad eller svårare att bli arg när det är befogat. 
3  
4 Jag kan inte känna något intresse för omvärlden, inte ens för vänner och bekanta. 
5  
6 Jag har slutat uppleva några känslor. Jag känner mig smärtsamt likgiltig även för mina 
närmaste. 
 
 
Pessimism 
Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget värde. Tänk efter i 
vilken utsträckning du ger självförebråelser, om du plågas av skuldkänslor, och om du oroat 
dig oftare än vanligt för t ex din ekonomi eller din hälsa. 
 
0 Jag ser på framtiden med tillförsikt. Jag är på det hela taget ganska nöjd med mig själv. 
1 
2 Ibland klandrar jag mig själv och tycker jag är mindre värd än andra. 
3  
4 Jag grubblar ofta över mina misslyckanden och känner mig mindervärdig eller dålig, även 
om andra tycker annorlunda. 
5  
6 Jag ser allting i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som om jag var en 
alltigenom dålig människa, och som om jag aldrig skulle kunna få någon förlåtelse för det 
hemska jag gjort. 
 
 
Livslust 
Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på självmord, och i så fall, i 
vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg? 
 
0 Jag har normal aptit på livet. 
1 
2 Livet känns inte särskilt meningsfullt men jag önskar ändå inte att jag vore död. 
3  
4 Jag tycker ofta det vore bättre att vara död, och trots att jag egentligen inte önskar det, kan 
självmord ibland kännas som en möjlig väg. 
5  
6 Jag är egentligen övertygad om att min enda utväg är att dö, och jag tänker mycket på hur 
jag bäst skall gå tillväga för att ta mitt eget liv.  


