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Undersökningen baseras på drygt 
2 500 intervjuer med personer över 15 
år i Sverige.   

Svenskarnas oro för hälsan är fortfar-
ande särskilt inriktad på rökning,
dåliga mat- och motionsvanor, 
övervikt och hur man undviker att bli 
överviktig.

Att låta bli att röka och att motionera 
nämns som de viktigaste faktorerna 
för hälsan i allmänhet. Det är 41 
procent av befolkningen som nämner 
motion som en av de fem viktigaste 
faktorerna för hälsan. Generellt sett 
anses det också mycket viktigt att äta 
rikligt med frukt och grönt samt att 
undvika socker. Det är 30 respektive 
26 procent av befolkningen som pekar 
ut dessa faktorer (se figur 1). 

Överviktiga är inte lika fokuserade 
på motion som normalviktiga, men 
jämfört med normalviktiga är de mer 
inriktade på att minska konsumtionen 
av fett och socker (se figur 2).

Viktpolarisering i samhället

I undersökningen ombes deltagarna 
att ange sin vikt och längd, uppgifter 
som sedan används för att beräkna 
deras BMI. Då det handlar om egen-
rapporterade uppgifter, finns det dock 
en viss osäkerhet kring BMI-värdena. 
Tendensen under de senaste åren är 
dock tydlig. Det har skett en föränd-
ring i befolkningen, så att färre är 
normalviktiga och fler är underviktiga 
(se figur 3).

En skillnad mellan normalviktiga och 
överviktiga är, huruvida man väljer att 
ersätta socker i livsmedel och drycker 
med produkter helt utan socker 
eller med mindre sockerinnehåll, 
eller om man väljer produkter med 
sötningsmedel. De normalviktiga är 
i lägre grad fokuserade på att minska 
sockerkonsumtionen, medan de över-
viktiga är mer villiga att ersätta socker 
med produkter, som är sötade med 
sötningsmedel (se figur 4).

Inställning till socker

Oron för sockrets effekter på hälsan 
har varit relativt konstant under årens 
lopp i Sverige. 
Det som svenskarna förknippar med 
socker har i princip inte förändrats. 
Socker förknippas i särskilt hög grad 
med att det är naturligt, ger mer en-
ergi och smakar bättre än produkter 
som sötats med sötningsmedel. 

Å andra sidan förknippas socker också 
med hål i tänderna och att vara en 
orsak till fetma. 

Det finns fortfarande många fördomar 
om socker. Exempelvis tror 30 procent 
av befolkningen att socker bleks 
genom en kemisk process. 
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Figur1. Ange de fem viktigaste faktorerna för din hälsa

Jag röker inte

Jag motionerar

Jag äter medvetet mycket frukt 

och/eller grönsaker

Jag ser till att jag sover 
tillräckligt

Jag äter medvetet en begränsad 
mängd socker
Jag undviker snabbmat 
(McDonalds/Burger King) etc.

Jag dricker ingen/liten mängd 
alkohol

Jag ser till att inte stressa

Jag undviker färdigmat

Jag försöker hålla kroppen i 
balans

Jag väljer produkter med bra/
naturliga ingredienser

Jag undviker vitt bröd

Jag äter ekologiska produkter

Jag väljer medvetet 
fullkornsprodukter


