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Sammanfattning 

  

Bakgrund: Bättre förståelse av de underliggande drivkrafterna bakom ätande och 

livsmedelsval kan vara nyckeln till att motverka ohälsosamma ätbeteenden. Bland vuxna har 

studier om drivkrafter bakom ätande i det vardagliga livet fokuserat på vissa kärnmotiv, 

exempelvis hunger och socialt ätande. Forskning om drivkrafter bakom ätande hos ungdomar 

är högst begränsad. 

Syfte: Att undersöka vilka drivkrafter ungdomar i årskurs ett på gymnasiet skattar som 

viktigast för deras ätande, samt vilka bakomliggande faktorer som samverkar med dessa. 

Metod & material: En validerad enkät, The Eating Motivation Survey, med 45 frågor i 15 

kategorier översattes till svenska. Enkäten besvarades av 243 gymnasieelever (54 % flickor, 

medelålder=16 år) från tre olika städer: Uppsala (n=98), Lidingö (n=88) och Gävle (n=57). 

Resultat: Ungdomar skattade kategorierna Gillande samt Behov och Hunger högst, vilket är 

samstämmigt med tidigare forskning på vuxna. Jämfört med vuxna rankades dock Sociala 

normer och Social image som betydligt starkare drivkraft, medan Viktkontroll samt Matens 

ursprung och innehåll rankades lägre hos ungdomarna. Signifikanta skillnader i skattning 

fanns i flera kategorier avseende på kön, stad och viktstatus. Till exempel verkade flickors 

ätande i större utsträckning motiveras av emotionella behov än pojkars, och normalviktiga 

motiverades i högre grad av fysiologiska behov som hunger. 

Slutsats: Undersökningens resultat i jämförelse med forskning på vuxna, skulle kunna 

indikera ett mer kortsiktigt och impulsdrivet ätbeteende hos ungdomar. Ytterligare studier på 

ämnet behövs. Bakgrundsfaktorer som kön, stad och BMI tycks ha inverkan på rankingen av 

kategorierna vilket påvisar betydelsen av att kostråd bör anpassas till olika målgrupper för 

bästa långsiktiga effekt. 

 

Sökord: Ungdomar, ätbeteende, matinfluenser, matrelaterad motivation, enkät 
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Abstract 

  

Background: A better understanding of the underlying motivation behind eating and food 

selection could influence unhealthy eating behavior. Among adults, studies on drivers behind 

eating behavior in everyday life have focused only on few core motives such as hunger and 

social eating. Research regarding drivers behind eating behaviors in adolescents is particularly 

limited. 

Aim: To investigate which motives adolescents in high school (grade one) experience as the 

most important for their eating, and which underlying factors can affect these. 

Method: A validated questionnaire, The Eating Motivation Survey, consisting of 45 questions 

in 15 categories, was translated into Swedish. The survey was answered by 243 students (54 

% girls, mean age = 16 years) from three different cities: Uppsala (n=98), Gävle (n=57) and 

Lidingö (n=88). 

Results: Adolescents ranked Liking and Need and hunger as the most important motives for 

eating, which is consistent with previous research in adults. Compared to adults Social norms 

and Social image were ranked as significantly stronger motivators, whereas Weight Control 

and Natural Concerns were ranked lower among adolescents. Significant differences in 

ranking were found in several categories regarding gender, city and weight status. For 

example, Affect regulation was a stronger motivator for girls than boys, and participants with 

normal weight ranked Need and hunger higher than other participants. 

Conclusion: Compared to adults, the results from this study could indicate a more short-term 

and impulse-driven eating behavior in adolescents. Further research on the subject is needed. 

Factors such as gender, city and BMI seem to influence the ranking of motives, demonstrating 

the importance of adapting dietary advice for best long-term effect. 
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Introduktion 

Bättre förståelse av de underliggande drivkrafterna bakom ätande och livsmedelsval kan vara 

nyckeln till att påverka ohälsosamma ätbeteenden, detta genom att exempelvis öka 

följsamheten till kostråd. Ungdomar är en särskilt intressant grupp då ge genomgår en 

formativ tid i livet. Bland vuxna har många studier om drivkrafterna till vardagligt ätande 

fokuserat på vissa kärnmotiv såsom hunger och socialt ätande. Det finns dock andra viktiga 

anledningar till att människor äter och gör vissa livsmedelsval då ätbeteende är ett komplext 

utfall av biologiska, sociala, inlärda, kulturella och ekonomiska faktorer (Renner, Sproesser, 

Strohbach & Schupp, 2012; Jonsson, Larsson, Berg, Korp & Lindgren, 2017; Phan & 

Chambers IV, 2016). Forskning om drivkrafter bakom ätande hos ungdomar är högst 

begränsad. I denna undersökning användes ett enkätinstrument som mäter flera olika 

drivkrafter, med fokus på ungdomar. 

  

Bakgrund 
  

Dagens kostråd och den svenska folkhälsan 
De svenska kostråden baserar sig på en samlad bedömning av det aktuella kunskapsläget om 

kostens påverkan på hälsan. De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) lyfter i sin tur 

fram betydelsen av lämpliga kostmönster för att bibehålla en hälsosam kroppsvikt, men har 

också ett fokus på att förebygga övervikt och onormal viktökning (Livsmedelsverket, 2012). 

Få svenskar följer dock idag kostråden, och de som har sämst följsamhet är yngre personer 

samt individer med låg utbildningsnivå (Livsmedelsverket, 2009). Detta kan bero på att trots 

det faktum att information om hälsosam kost finns, når inte budskapet de grupper som är i 

störst behov att förändra sin kosthållning. Att endast fokusera på hälsa verkar vara 

otillräckligt för att förbättra matvanor; de studier som följt upp olika interventioner som gjorts 

tyder på att det är svårt att bibehålla effekten på lång sikt, där man redan efter några månader 

kan se att informationen slutar ha effekt (Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, 2017; 

Flay & Allred, 2003). Detta understryker att andra insatser för hälsofrämjande kostval behövs, 

och för att det ska vara framgångsrika krävs också en kartläggning om de viktigaste 

drivkrafter bakom matval och ätande. 

  

Drivkrafter 
Det finns många orsaker till att människor äter på ett visst sätt, och dessa kan variera mellan 

olika individer och situationer. Hälsa tycks inte vara den viktigaste motivatorn till ätande, men 

hunger verkar däremot i stor grad påverka (Schupp & Renner, 2011). Hunger förhöjer 

uppfattningen av signaler kopplade till mat från den omgivande miljön vilket leder till ökad 

stimulering av aptiten. Att vara hungrig driver alltså på flera sätt oss till ätande genom att 

reglera uppmärksamhetsprocesser (Schupp et al., 2011). En studie från 2003 identifierade fyra 

drivkrafter för ätande bland vuxna män och kvinnor, och kan ligga till grund för att öka 

förståelsen för hälsosamt ätande, dessa fyra var; det sociala ätandet, ätande till följd av att 

hantera en situation, ätande på grund av att det är det mest praktiska, samt ätande till följd av 

njutning (Jackson, Lynne Cooper, Mintz & Albino, 2003). 

  

Ätande som följd av känslohantering är också förekommande (Tomiyama, Mann & Comer, 

2009). Genom interventioner har det upptäckts att människor som annars är återhållsamma i 

sitt ätande, överäter i större utsträckning efter att de upplevt positiva eller negativa 

känslotillstånd, jämfört med människor som inte begränsar sitt ätande (Tomiyama et al., 
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2009). Känsloreglering på detta sätt verkar enligt studien ha inverkan på ätandet för de 

människor som uppger att de inte främst styrs av hunger. 

Ytterligare en drivkraft är sensoriska aspekter av mat och ätande; enligt en översiktsartikel 

(Pollard, Kirk & Cade, 2002) har reaktioner på smak, lukt och synintryck stor påverkan på 

både livsmedelspreferenser och matvanor. Denna typ av drivkraft har inkluderats i en 

undersökning om motivation bakom ätande (Renner et al., 2012), där detta benämns som 

visuellt intryck och gillande. 

  

I sociala sammanhang tenderar individer att äta på samma sätt som deras omgivning gör, även 

om den andre personens beteende avviker från det egna, t. ex. äter en större eller mindre 

portion än personen själv skulle äta (Robinson, Tobias, Shaw, Freeman & Higgs, 2011). 

Denna anpassning till omgivningen kan vara ett sätt för människor att underlätta sociala 

interaktioner och för att upplevas vara mer inställsamma. Individers önskan om social 

acceptans skulle kunna vara en av de bakomliggande drivkrafterna till denna typ ätbeteende 

(Robinson et al., 2011). 

  

Drivkrafter, och andra bakomliggande faktorer så som kön eller ålder, bakom mat och ätande 

varierar också genom livet. Ungdomstiden är en tid där viktiga beslut fattas och attityder 

formas gentemot den egna hälsan (Tallon, Riser, Birkhead, Klein & Mesler, 2006). 

Ungdomars matintag påverkas även av vännernas val och prioriteringar av livsmedel (Sawka, 

McCormack, Nettel-Aguirre & Swanson, 2015). Ungdomar influeras till exempel av sin 

upplevelse om hur deras skolkamrater äter (Lally, Bartle, & Wardle, 2011). I studien av 

Sawka et al. (2015) visar resultaten att denna påverkansfaktor är stor, framförallt gällande 

sämre matvanor där intag av energirika, men näringsfattiga, livsmedel ökade om individens 

vän/vänner konsumerade dessa. 

  

Allt mer talar för ett behov av ett annat tillvägagångssätt för att nå fram till ungdomar. Bland 

annat utforskas positiva interpersonella processer, så som inre motivation och psykiskt 

välbefinnande, samt dess inverkan på ungdomars hälsotillstånd (Kimiecik & Horn, 2017). 

Detta skulle kunna vara en viktig pusselbit för förståelsen om ätbeteendens utveckling, då 

utfallet av detta verkar kunna fungera som drivande faktorer i valet av livsmedel. Med 

interpersonella processer menas det sociala samspelet mellan en eller flera individer, och 

påverkas av bland annat personens egen motivation, kognition, tro på sig själv samt yttre och 

inre förväntningar på en situation. I studier där dessa processer har undersökts har intressanta 

samband mellan dessa och ätande identifierats. Ungdomar som rapporterade högst nivåer av 

inre motivation, det vill säga den mest positiva interpersonella gruppen, hade också de mest 

hälsosamma matvanorna. 

  

Att mäta motivation bakom ätbeteende - The Eating Motivation Survey  
År 2012 publicerades en studie (Renner et al., 2012) med syftet att inte enbart sammanställa 

olika mätmetoder av tidigare forskning om motivation kring ätbeteende, utan också för att 

utveckla en helt ny enkät som skulle vara mer omfattande och allmängiltig för olika 

populationer. Resultatet blev The Eating Motivation Survey (TEMS) som avser att just mäta 

människors motivation till olika ätbeteenden. TEMS har utvecklats för att på ett tillförlitligt 

och validerat sätt kartlägga de viktigaste drivkrafterna till varför individer äter som de gör 

(Renner et al., 2012). Utvecklingen av enkäten skedde via tre delstudier. I den första 

delstudien gick forskarteamet genom tidigare forskning och samtliga enkäter inom området, 

bland annat Food Choice Questionnaire, The Motivations to Eat Scale och The Dutch Eating 

Behaviour Questionnaire. Sammanställningen av dessa enkäter utmynnade i en stor 

mängd möjliga frågor om drivkrafter. Följt av detta genomfördes intervjuer med tolv 
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nutritionsexperter om relevansen av olika faktorer för matval, vilket resulterade i 87 

drivkrafter fördelade i 26 kategorier. I den andra delstudien testades relevansen av dessa 

faktorer i form av en webbaserad enkät besvarad av 1250 personer. Varje påstående 

(drivkraft) föregicks av antingen ”jag äter för att” eller ”jag väljer viss typ av mat för att”, och 

besvarades på en skala från ett (aldrig) till sju (alltid). Vid studiens slut reviderades enkäten 

som då kom att innehålla 78 påståenden i 15 kategorier. I den sista delstudien testades dessa 

78 påstående på tusen personer. Kategorierna innehöll max sex påståenden vilka föregicks av 

uttrycket ”jag äter det jag äter” (”I eat what I eat”) och besvarades på skalan ett (aldrig) till sju 

(alltid). I den sista delstudien testades även en kort version av TEMS som hade totalt 45 

påståenden med tre påståenden per kategori, vilken visade sig vara lika tillförlitlig som den 

långa versionen (Renner et al., 2012). 

  

I studien (Renner et al., 2012) sågs skillnader mellan yngre (<30 år) och äldre (>30 år) 

deltagare. Deltagarmaterialet i studien var dock homogent (europeiskt ursprung, tyska, 

kvinnor, högutbildade, yrkesverksamma), vilket möjligen påverkade resultatets utfall. 

Skillnader som kunde utläsas mellan åldersgrupperna gällde främst drivkrafter i kategorierna 

Pris, Visuellt intryck samt Gillande, där man kunde se olikheter mellan vad yngre och äldre 

deltagare ansåg var viktigt för respektive kategori. Exempelvis rankade äldre deltagare 

påståenden i kategorin Gillande så som (“jag äter det jag äter för att”) “... jag är sugen på det” 

högre än de yngre, som istället rankade “för att det är gott” högre för samma kategori. 

TEMS har senare testats i andra studier på vuxna i flera länder, nämligen i Storbritannien 

(Pechey, Monsivais, Ng, & Marteau, 2015), USA och Indien (Sproesser, Ruby, Arbit, Rozin, 

Schupp & Renner, 2017) och Turkiet (Chambers et al., 2016). För dessa studier har enkäten 

visat sig fungera väl i olika kulturer (Sproesser et al., 2017). Vikten av att översätta enkäten 

till det huvudsakliga språk studiernas deltagare talar är en gemensam slutsats som lyfts av de 

olika studierna, för att på så vis nå bästa möjliga resultat. 

  

TEMS har även använts för att undersöka skillnader mellan olika socioekonomiska gruppers 

motivation till frukt- och grönsakskonsumtion (Pechey et al., 2015). Resultatet i studien 

visade på att skillnader fanns, vilket understryker behovet av att skapa kostråd som når fram 

till samtliga i samhället. Varför människor i olika socioekonomiska ställningar motiverar sina 

ätbeteenden olika är viktigt att kartlägga för att kunna skapa förutsättningar för att 

uppnå hälsa på lika villkor. Dessa resultat är viktiga att ta i beaktande även i ett svenskt 

perspektiv då skillnader i konsumtion förekommer mellan olika socioekonomiska grupper, 

såväl som skillnader mellan olika åldersgrupper (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

  

Sammantaget visar forskning på ett behov att öka förståelsen för hur olika bakgrundsfaktorer 

och drivkrafter bakom ätande påverkar inte bara befolkningen i allmänhet, utan också 

målgrupper med olika förutsättningar, för att bättre kunna rikta hälsobudskap. På så sätt kan 

bättre förutsättningar skapas där hälsa på lika villkor, och bättre hälsa, för olika grupper 

uppnås i samhället. 

 

 

Syfte: 
Syftet är att undersöka vilka drivkrafter ungdomar i årskurs ett på gymnasiet skattar som 

viktigast för deras ätande, samt att undersöka vilka bakomliggande faktorer som samverkar 

med dessa. 
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Frågeställningar: 
• Vilka är de, för ungdomar, viktigaste bakomliggande drivkrafterna för ätande? 

• Finns det någon skillnad i motivation med avseende på kön, städer och BMI? 

• Värderar svenska ungdomar drivkrafter annorlunda jämfört med vuxna utifrån 

mätinstrumentet TEMS? 

 

Metod & material 

För att besvara undersökningens syfte och frågeställningar valdes en tvärsnittsstudie med 

kvantitativ ansats med webbaserad enkät som det huvudsakliga mätinstrumentet. Enkäten som 

användes identifierades genom litteratursökning och översattes av författarna (se Metod, 

Översättning till svenska).   

Rekrytering av skolor utfördes genom bekvämlighetsurval. Dels prioriterades skolor som var i 

närområdet till författarna, eller var lätta att ta sig till, dels initierades kontakten med 

potentiella skolor via bekanta till författarna. Undersökningens deltagare var gymnasieelever i 

årskurs ett. Begränsningen till detta urval grundar sig bland annat på att göra målgruppen så 

homogen som möjligt.  

• Inklusionskriterier: elever som gick på gymnasiet i årskurs ett på tillfrågad 

gymnasieskola i Uppsala, Gävle eller på Lidingö, och som kunde läsa och förstå 

svenska. 

• Exklusionskriterier: tillfrågade skolor som visat intresse men ej kunde medverka under 

datainsamlingsperioden. 

  

Litteratursökning 
Litteratursökningen pågick mellan den 6 november–20 december. Studier som publicerats de 

senaste 10 åren prioriterades, äldre studier användes sparsamt. Sökningar skedde via Uppsala 

Universitets biblioteks söktjänst, Google Scholar samt Diva-portalen. Sökord som användes 

var bland annat: “adolescence, behavior, eating habits, food, food choice questionnaire, food 

influences, healthy, motivation, youth”. För att hitta studier som använt sig av liknande metod 

och material gjordes bland annat sökningar på ”body awareness, eating motivation, eating 

survey, questionnaire,”. Således hittades enkäten The Eating Motivation Survey (TEMS) 

vilken användes för den aktuella undersökningen. För att säkerställa att TEMS var ett lämpligt 

val av enkät eftersöktes andra studier som använt enkäten. Sökord som användes var ”TEMS, 

the eating motivation survey, food choice motivation”. Studier som använt sig av TEMS som 

metod påträffades även i olika referenslistor. Vidare identifierades flera rapporter som 

relevanta för undersökningen, däribland Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsan i Sverige 

(2016) och Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad 

till matvanor och fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, 2017). 

  

Validitets- och reliabilitetsaspekter 
TEMS har utvecklats för att på ett reliabelt och validerat sätt undersöka och beskriva de mest 

betydelsefullaste drivkrafterna till ätande (Renner et al., 2012). Verktyget har endast 

validerats mot vuxna, men har där visat på god reliabilitet. En kortare version av TEMS, 

vilken innehåller 15 kategorier med tre påståenden per kategori, har även tagits fram och har 

genererat jämförbara resultat, vilket gör den lika reliabel som den långa versionen (Renner et 

al., 2012). För att effektivisera genomförandet av enkäten, och minimera tiden författarna 

upptog vid klassrumsbesöken, valdes således den korta versionen av TEMS. 
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Översättning till svenska 
Då enkäten inte fanns på svenska, översattes den av de två författarna samt kontrollerades 

enligt figur 1. 

 

 

Kategorier/påståenden som inte kunde översättas direkt på grund av en annorlunda betydelse 

på svenska, var exempelvis Traditional eating vilket författarna ville översätta till  

”Matkultur” då de upplevde att detta bättre speglade kategorins innehåll. För att inte förändra 

för mycket i enkäten valdes dock att döpa kategorin till Traditionellt ätande. Ett annat 

kategorinamn som var besvärligt att översätta var Natural concerns vilket i denna 

undersökning valdes att kallas Matens ursprung och innehåll, då författarna ansåg att detta 

bäst förmedlade innehållet i kategorins tre påståenden. 

 

En av förändringarna som diskuterades tillsammans med handledaren var bland annat 

kategorinamnet ”Social framtoning”, vilket ändrades till Social image. Att behålla det 

engelska ordet ”image” ansågs fördelaktigt då det var svårt att hitta en svensk översättning 

som på ett enkelt sätt förmedlade innehållet i de tre påståendena, och som också vara 

anpassad till undersökningens målgrupp (ungdomar). Efter diskussion mellan författarna och 

handledaren beslutades således att behålla det engelska ordet ”image” då samtliga var 

Figur 1. Följeschema översättning TEMS 
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överens om att det var lättare för undersökningens deltagare att förstå vad som menades med 

kategorin. Samtliga översatta kategorier, samt originalnamnet på engelska, kan ses i tabell 1. 

Den översatta versionen testades bland några bekanta till författarna som sedan gav feedback 

på hur väl de förstått enkäten. Till följd av den feedback som gavs, skrevs en kortare 

informationstext ihop av författarna gällande hur deltagarna i enkäten skulle tänka kring 

påståendena, samt hur dem skulle tolka den tillhörande svarsskalan. Den översatta enkäten 

samt tillhörande följebrev och information återfinns i bilaga 1. 

 

 

Pilotundersökning 
Med hjälp av en pilotundersökning testades enkätens frågor (Bryman, 2011), vilken 

genomfördes i Uppsala, där fyra gymnasieelever (tre flickor, en pojke) i årskurs ett deltog. 

Deltagarna rekryterades via bekanta till den ena författaren, och fick ta del av enkäten via en 

länk som skickats till dem via mail. Pilotundersökningen pågick mellan den 10–13 november. 

Bekanta till författarna fick innan deltagarna i pilotundersökningen läsa igenom följebrev, 

information om genomförande samt gå igenom samtliga TEMS-frågor för att författarna 

skulle kunna beräkna tidsåtgång för genomförande. Tidsåtgången var ca 5–10 minuter för 

samtliga medverkande. Den beräknade tidsåtgången uppgavs i följebrevet för att deltagarna i 

studien skulle få en uppfattning om enkätens omfattning. 

  

Pilotenkäten innehöll, utöver frågorna från TEMS, även ett antal utvärderingsfrågor som 

deltagarna ombads fylla i (se bilaga 3). Det främsta syftet med pilotenkäten var att se hur 

översättningen från engelska till svenska mottogs. Deltagarna fick ge synpunkter och komma 

med frågor, något som avhandlades var bland annat huruvida deltagarna tyckte att det var okej 

att uppge vikt och längd, och om enkäten var svår att förstå. Vid pilotenkätens slut 

konstaterades det bland annat att deltagarna hade åsikter kring att några få svarsalternativ var 

snarlika varandra. Då TEMS är en validerad enkät kunde dessa dock inte förändras. 

Efter pilotenkätens genomförande lade författarna till frågan om deltagarens ålder, tog bort 

alternativet ”vill ej ange” för kön. Samtliga frågor gjordes även obligatoriska för att undvika 

internt bortfall. Pilotenkäten fick överlag mycket god respons från eleverna. 

Resultaten från pilotstudien användes inte i slutresultatet. 

 

Genomförande 
Rekryteringen av deltagare pågick 9–29 november år 2017. För att få en spridning i urvalet 

kontaktades rektorer/lärare i Uppsala, Gävle, Sandviken samt på Lidingö. Kontakten med 

eleverna förmedlades via lärare som i sin tur kontaktades via de olika gymnasieskolornas 

hemsidor, alternativt via skolans rektor. En annons lades även ut vid två tillfällen i 
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Facebookgruppen “Gävle köp och sälj” för att öka chanserna att nå ut till lärare i Gävle. I 

Uppsala skedde vissa kontakter initialt genom bekanta som jobbade på skolan (Fyrisskolan 

och Celsiusskolan), i övrigt skedde all kontakt via mail. Samtliga skolor kontaktades i Gävle 

och på Lidingö, sex antal skolor kontaktades i Uppsala (se bilaga 2). Skolor kontaktades tills 

dess att maximalt antal deltagare rekryterats, med målet att få ett så jämnt deltagande från 

varje stad som möjligt. 

  

För datainsamlingen sammanställdes den översatta enkäten online med hjälp av verktyget 

Google Formulär. Enkäten introducerades med tillhörande följebrev där undersökningens 

syfte och målgrupp kort presenterades, och följdes därefter av information om hur enkäten 

skulle tolkas samt frågor om deltagaren (exempelvis kön, vilken stad deltagaren var ifrån samt 

vikt och längd). Följebrevet innehöll även kontaktuppgifter till författarna om de 

medverkande hade frågor eller önskade att ta del av undersökningens resultat. 

  

Deltagare 
Från Uppsala deltog slutligen fyra antal klasser från tre gymnasieskolor. Femtio följebrev 

lämnades ut på Celsiusskolan i Uppsala där det inte var möjligt att genomföra 

klassrumsbesök. Från Gävle deltog tre klasser från tre olika gymnasieskolor och från 

gymnasieskolan på Lidingö deltog tre klasser. Tabell 2 visar deltagande skolor samt antal 

elever från dessa. Endast elever som var närvarande i klassrummet deltog i 

enkätundersökningen, med undantag för Celsiusskolan. Sammanlagt deltog 243 elever från 

sju olika skolor. 

  

 
 

Deltagande skolor: 

 

Gävle:        Borgarskolan: En blandning av studie- och yrkesförberedande program, 

inklusive ett idrottsprogram (Gävle kommun, u.å.). 14,2 elever per lärare 

(gymnasium.se, u.å.). Medverkande elever i undersökningen kom från Gävle, 

men även från andra delar av Gävleborgs län (Sandviken, Valbo, Edsbyn och 

Ockelbo). 

Polhemsskolan: Huvudsakligen yrkesförberedande program (Gävle kommun, 

u.å.). 11,6 elever per lärare (gymnasium.se, u.å.). Elever som deltog i 

undersökningen kom huvudsakligen från Gävle, men även från närliggande orter 

så som Bollnäs, Valbo och Skutskär. 

Thoren Business School: Studieförberedande program, samt en liten del elever 

som går idrottskombinerat program (Thorengruppen, u.å.). Elever som deltog i 

undersökningen kom från Gävle men även spritt över länet (Bollnäs, Kilafors, 

Ockelbo, Sandviken, Skutskär och Valbo). 



8 
 

  

Lidingö:    Hersby Gymnasium: Studieförberedande program samt idrottskombinerade 

program (Lidingö Stad, 2017). 15,7 elever per lärare (gymnasium.se, u.å.). 

Medverkande elever i den aktuella undersökningen kom från Lidingö samt 

Stockholm storstad. 

  

Uppsala:    Celsiusskolan: Studieförberedande program samt idrottskombinerade program. 

Skolan erbjuder även ett introduktionsprogram för nyanlända (Uppsala 

kommun, u.å.), ca 16,1 elever per lärare (gymnasium.se, u.å.). Deltagande elever 

i undersökningen kom huvudsakligen från Uppsala. 

Fyrisskolan: Studie- samt yrkesförberedande program (Uppsala kommun, 2017), 

13,4 elever per lärare (gymnasium.se, u.å.).  Elever som deltog i undersökningen 

kom huvudsakligen från Uppsala, men även Heby, Knivsta och Björklinge. 

Rosendalsgymnasiet: Studieförberedande program samt introduktionsprogram 

för nyanlända (Uppsala kommun, u.å.). 18,5 elever per lärare (gymnasium.se, 

u.å.). Medverkande elever i undersökningen kom främst från Uppsala, men även 

Knivsta. 

  

Bortfall 
Risken för internt bortfall minimerades då samtliga frågor gjordes obligatoriska i 

webbenkäten. För att gå vidare till nästa steg krävdes att deltagaren besvarade samtliga frågor 

i befintligt avsnitt. I pappersenkäten stod det vid varje fråga att den var obligatorisk, men det 

gick inte att kontrollera vid undersökningstillfället att varje fråga blivit besvarad. 

  

Undersökningen 
Inför undersökningens genomförande skapades en Facebook-grupp där följebrev och en länk 

till enkäten gjordes tillgänglig, så att medverkande elever snabbt och enkelt skulle kunna 

genomföra undersökningen. Gruppen på Facebook var sluten, och öppnades endast vid besök 

i gymnasieskolorna för att minska risken för att obehöriga som inte ingick i målgruppen 

skulle besvara enkäten. Enkäten kunde också nås via en länk, eller genom att den mailades 

direkt till eleven. Att nå enkäten via länken var dock svårare än att nå den via Facebook-

gruppen då länken var känslig för versaler och tecken. Enkäten besvarades via elevernas egna 

mobiltelefoner eller datorer. Möjligheten fanns även att få fylla i enkäten i pappersform om 

någon elev inte kunde/ville besvara enkäten online. Författarna hade således med fem-tio 

papperskopior vid varje klassbesök. Ett följebrev (se bilaga 1) med information om studien 

och sekretesshantering medföljde till enkäten. 

  

Enkäten fylldes i på lektionstid och minst en av författarna närvarade vid varje 

enkätdeltagande. Endast elever som närvarade i klassrummen vid besöket fick möjlighet att 

delta i enkäten. Undantag för detta var Celsiusskolan (Uppsala) där det inte var möjligt för 

författarna att delta i klassrummen. På Celsiusskolan delades därför istället följebrevet, med 

tillhörande länk samt information om Facebook-gruppen, ut till tre klasser och eleverna fick 

sedan på egen hand fylla i enkäten om de så önskade. Enkäten fanns tillgänglig online samt 

via Facebookgruppen mellan den 15–29 november 2017. 

  

Vid samtliga klassbesök noterades antalet elever som tagit del av enkäten, och detta jämfördes 

sedan med antal svar som kommit in i online/i pappersform. Resultat från pappersenkäter 

fördes sedan in i webbenkäten av författarna efter insamling för att hålla alla resultat samlade. 

Vid undersökningens slut räknades det totala antalet elever ihop, såväl elever som befunnit sig 

i klassrummen vid undersökningens genomförande samt antal elever som informerats om 
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studien vid Celsiusskolan i Uppsala. Antal deltagande elever jämfördes sedan med antalet 

elever som informerats om studien, samt antal elever som inte deltagit i klassrummen. 

I samband med besöket i klasserna erbjöds även en kortare frågestund med författarna om 

intresse för detta fanns. 

  

Bearbetning och analys av data 
Data presenterades genom deskriptiv statistik i diagram och tabeller, de skapades i 

programmet SPSS version 24, Microsoft Excel version 2016 samt Microsoft Word version 

2016. 

  

Efter varje klassbesök sammanställdes dessa frågor om deltagaren: 

• Stad där deltagaren gick i skolan 

• Ålder 

• Kön 

• Vikt och längd 

  

BMI beräknades enligt formeln: [vikt i kilo/(längd x längd i meter)] och avrundades till en 

decimal. Dessa uppgifter användes för att dela in deltagarna i olika BMI-grupper (undervikt 

BMI <18,5, normalvikt BMI 18,5–24,9 samt övervikt och fetma BMI>=25). BMI-klasser för 

vuxna användes då såväl medelålder som median för deltagarna i den aktuella 

undersökningen var 16 år, med mycket liten spridning i ålder. Grupperna övervikt och fetma 

slogs samman i resultatet då endast fyra deltagare hade ett BMI över 30.  

  

Insamlade enkätsvar sammanställdes i Excel, där medelvärden räknades ut för varje fråga (se 

bilaga 5) utefter faktorerna kön, stad och BMI, och sedan även efter kategorivärde (se tabell 4 

i Resultat). Kategorierna kunde sammanlagt få max 21 poäng (tre frågor med max sju poäng 

vardera) och minst tre poäng. För att möjliggöra jämförelse av kategoriernas ranking med 

studien från 2012 (Renner et al.) delades kategorins totalpoäng med tre, vilket gav kategorins 

medelvärde enligt skalan som angetts i enkäten (1–7). Medelvärde valdes då detta är vad som 

presenteras i studien av Renner et al. (2012). Faktorer som sammanställdes var kön, stad samt 

BMI, och sammanställdes såväl totalt (undersökningens totalvärde för kön och BMI) och även 

var för sig (städerna skiljdes åt och sammanställdes för kön och BMI). Ålder efterfrågades för 

att identifiera hur stor den eventuella spridningen av deltagare var. Standardavvikelse 

beräknades på urvalet i Excel. 

  

Kategorivärdena testades för signifikans för de tre faktorerna i SPSS. Signifikansnivå sattes 

till p>0,05 då detta är det allmänt vedertagna inom forskning (Bryman, 2011). Vid ett resultat 

på mindre än p>0,05 antogs att det finns skillnad mellan faktorerna som inte är slumpmässiga. 

För faktorn kön användes ett oberoende t-test och för faktorerna stad och BMI (som hade mer 

än två faktorer) användes envägs ANOVA-test. För varje kategori gjordes således ett 

oberoende t-test för kön, samt två envägs ANOVA-test (ett för stad och ett för BMI). 

Normalfördelning testades genom ANOVA envägs-test för faktorn BMI; såväl för totalt antal 

deltagare samt uppdelat för varje stad. Normalfördelning testades inte för kön (t-test), då 

antalet deltagare översteg 30, varför normalfördelning kan antas. Normalfördelningskurvorna 

återfinns i bilaga 4. 

Valda tester och metoder valdes i samråd med statistiker. 

  

Etiska överväganden 
All forskning som involverar människor på ett eller annat sätt ska reflektera över de fyra 

forskningsetiska grundprinciperna (Vetenskapsrådet, 2017). Detta är en viktig del av 
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processen och togs hänsyn till genom ett följebrev. I följebrevet informerades bland annat 

deltagarna om undersökningens syfte, vad informationen planerades att användas till samt att 

den besvarade enkäten skulle behandlas konfidentiellt. För att säkerställa anonymitet 

efterfrågades inga uppgifter som kunde spåras till deltagaren, så som personnummer, 

mailadress eller namn. Samtliga deltagare var över 15 år och kunde därför på egen hand, utan 

föräldrars samtycke, besluta om de vill delta eller inte. Deltagarna i studien informerades 

också om att resultaten från undersökningen endast skulle användas till detta arbete. 

  

Enkätundersökningar som genomförs på skoltid i klassrummet kan ur elevernas perspektiv 

upplevas som påtvingande att delta i, då det kan vara svårt att säga nej. Det viktigt att skapa 

förutsättningar och vara tydlig med att valet att avstå från deltagande inte skulle leda till några 

negativa konsekvenser för eleven (Wenemark, 2017). Av denna anledning informerades 

eleverna både muntligt och skriftligt om att deltagande i undersökningen var frivilligt, att de 

kunde avbryta sin medverkan när som helst under enkätens gång om så önskades. Endast 

författarna hade tillträde till enkäten genom lösenordskyddade mailadresser därigenom fick 

ingen obehörig tillgång de inskickade svaren, eller de mailadresser som vid ett fåtal tillfällen 

använts för att maila enkäten direkt till elever. Elever som nått enkäten via Facebook kunde 

inte identifieras via enkätens svar, och inte heller elever som valt att besvara undersökningen 

via pappersenkät. 

 

Resultat  
 

Deltagare 
Totalt deltog 243 elever från Gävle, Lidingö och Uppsala (se tabell 3, samt tabell 2 i metod) 

med förhållandevis jämn könsfördelning. Tabell 3 visar deltagarnas medelvärden och 

standardavvikelser för faktorerna ålder och BMI samt fördelningen mellan könen. 

 

Av totalt 230 tillfrågade elever deltog 228 från klassrumsbesöken. Två personer hade inte 

möjlighet att delta till följd av att pappersenkäterna vid det tillfället tog slut, och dessa elever 

inte ville delta via sin telefon eller dator. Då författarna inte fick ta del av hur många elever 
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som nåtts av enkäten utifrån följebreven som lämnats på Celsiusskolan i Uppsala, går det ej 

att beräkna undersökningens totala bortfall. 

 

Jämförelse av kategorier mellan ungdomar och vuxna 
I tabell 4 presenteras medelvärden samt standardavvikelse för varje kategori för det totala 

urvalet och för unga vuxna (<30 år) från studien av Renner et al. (2012), samt samma värden 

för undersökningen på svenska ungdomar. Varje kategori hade ett maxvärde på sju poäng och 

ett minimum av ett poäng. 

  

 

De största skillnaderna mellan originalstudien från 2012 (vuxna deltagare) och den aktuella 

undersökningen återfanns i kategorierna Sociala normer, Social image, Viktkontroll samt 

Gillande (tabell 4). Gymnasieungdomarna rankade Sociala normer som en betydlig starkare 

drivfaktor, samma gäller för kategorin Social image, däremot kategorierna Viktkontroll samt 

Gillande rankades lägre än hos de vuxna i Renner et al. (2012). Resultat visar även att 

Njutning en viktigare drivfaktor för ätandet hos gymnasieungdomar, medan Pris, Visuellt 

intryck och Behov och hunger rankas ungefär likvärdigt. 

  

I figur 2 visas den totala kategorirankingen för de svenska ungdomarna, där minimumpoäng 

är ett och kategorin som max genererade sju poäng, i jämförelse med originalstudiens 

sammanställda resultat för vuxna (alla åldersgrupper). 
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Signifikanta skillnader 
 

Oberoende t-test och envägs ANOVA-test utfördes för att säkerställa skillnader för faktorerna 

kön, stad och BMI mellan de olika kategorierna. Totalt påträffades elva signifikanta skillnader 

i åtta av 15 kategorier. Undersökningen hade totalt tre bortfall för BMI, samtliga från Gävle. I 

tabell 5 presenteras samtliga kategorier samt faktorer som undersöktes. Signifikanta skillnader 

presenteras genom en asterisk (*) vilken följer kategorins medelvärde 

 

Tre kategorier uppvisade signifikanta skillnader för mer än en bakomliggande faktor, 

nämligen: Behov och hunger, Viktkontroll samt Känsloreglering. ”Stad” var den faktor som 

uppvisade flest signifikanta skillnader mellan kategorierna. Den största signifikanta skillnaden 

fanns under kategorin Känsloreglering där man tittade på fördelningen mellan flickor och 

pojkar. Skillnaderna mellan de olika kategorierna identifierades med hjälp av boxplots som 

indikerade fördelningen mellan de olika faktorerna. 
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För kategorin Gillande visade analysen på signifikanta skillnader mellan städerna där 

deltagarna från Gävle i större utsträckning rankar sitt val av ätande högre med gillande som 

motivation än Lidingö. Pojkar och normalviktiga rankade Behov och hunger som mer 

betydelsefullt (se figur 3). För flickor var å andra sidan Viktkontroll och Känsloreglering 

viktigare, där den förstnämnda kategorin rankades högre i Gävle, och den sistnämnda högre i 

Uppsala (se figur 4). 

 

  

 

 

 

 

 

Tabell 5. Samtliga kategoriers medelvärde (1–7 poäng) samt signifikanta skillnader (*). 

Figur 3. Spridning i kategorin Behov och hunger för 

faktorn BMI (kg/m2). 
Figur 4. Spridning i kategorin Känsloreglering för 

faktorn stad. 
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Diskussion 
  

Sammanfattning 
Den aktuella undersökningen var den första att utifrån TEMS utforska bakomliggande 

drivfaktorer till ätande hos ungdomar. Resultatet antyder att de två främsta drivfaktorerna 

bakom ätande hos gymnasieungdomar i Sverige är Gillande samt Behov och hunger. De 

största skillnaderna mellan vuxna (Renner et al., 2012) och ungdomarna förelåg i kategorierna 

Sociala normer som ungdomarna skattade högre, samt Gillande och Viktkontroll vilka de 

vuxna skattade högre. Flera drivfaktorer tycks påverkas av bakomliggande faktorer som kön, 

stad och BMI, däribland Känsloreglering som i större utsträckning verkar vara en drivfaktor 

för flickor samt deltagare från Gävle. BMI var en signifikant faktor där de med lågt BMI 

skattade kategorierna Hälsa samt Behov och hunger lägre än deltagare med normal-/övervikt. 

Sammanfattningsvis överensstämmer många resultat från TEMS på ungdomar i Sverige med 

tidigare forskning på området (Sproesser et al., 2017; Renner et al., 2012; Phan & Chambers 

IV, 2016) vilket indikerar att verktyget är tillförlitligt. 

  

Undersökningens huvudfynd 
 

Skillnader mellan vuxna och ungdomar 

För att identifiera eventuella likheter eller diskrepans mellan ungdomar och vuxna, valdes att 

jämföra resultaten från den aktuella undersökningen med originalstudiens sammanställda 

resultat för vuxna (Renner et al., 2012). Övriga skillnader mellan olika åldersgrupper anges 

således med aktuellt åldersspann. 

Vid sidan av Gillande skattade ungdomarna även kategorin Behov och hunger högt; en 

kategori som behandlar den fysiologiska motivationen och består av frågor gällande 

energibehov, mättnad och hunger. Betydelsen av hunger som motiv bakom ätande i vardagen 

var framträdande även i studien av Renner et al. (2012), där kategorin utgjorde den tredje 

största orsaken bakom ätande hos vuxna. Jämförelsevis ökade rankingen i medelvärde för 

kategorin Behov och hunger sett till åldersgrupperna <30 och >30 år i studien av Renner et al. 

(2012). De yngre deltagarnas ätmönster motiverades i större utsträckning av Behov och 

hunger, Njutning, Bekvämlighet, Visuell framtoning och Känsloreglering än de äldre 

deltagarna. Dessa resultat ger stöd för att yngre individer är mer benägna att motiveras av 

kortsiktiga ätbeteenden, vilket dessutom går i linje med vad undersökningen av ungdomarna 

visat (Renner et al., 2012). 

  

Andra kategorier som yngre deltagare i studien från 2012 verkade influeras mer av var 

Sociala normer samt Social image; resultaten i den aktuella undersökningen följer samma 

mönster. I jämförelse mellan Renner et al. (2012) återfinns den största skillnaden mellan 

resultaten i just kategorin Sociala normer. Gällande Social image, en kategori som innehåller 

påståenden som “För att det får mig att framstå som bra inför andra”, antydde resultaten i 

originalstudien (2012) att drivfaktorerna för denna kategori kunde framkalla ätande och 

motivera livsmedelsval. Även om kategorin inte är bland de högst rankade i ovanstående 

studie, tyder resultaten på att mat kan ha stort inflytande för hur en person upplever att de 

uppfattas av andra i sociala situationer (Renner et al., 2012). 

Flickor från Lidingö rapporterade det högsta medelvärdet för varje delfråga ur kategorin 

Social image. Ingen annan, vare sig från ungdomarna eller Renner et al. (2012), hade lika 

höga medelvärden för samma kategori. Detta faktum kan återspegla resultat från studier om 

intryckshantering som visat att människor exempelvis tenderar att förändra sitt ätbeteende för 

att förmedla ett visst intryck (Herman, Roth & Polivy, 2003). Renner et al. (2012) drog även 

slutsatsen att oron över den sociala framtoningen (eng. social image) verkar samvariera med 
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betydelsen av sociala normer och sällskaplighet som i sin tur kan leda till vissa ätbeteenden. 

Framförallt aspekten kring ätande med kärnan kring fenomenet ”socialt ätande” (dvs. Sociala 

normer, Social image samt Traditionellt ätande), verkar influera hur högt deltagarna rankade 

alla tre sociala aspekter kring ätande (Renner et al., 2012). 

  

Gillande rankades högst i såväl Renner et al. (2012) som av ungdomar, men sett till 

medelvärde rankades kategorin dock något lägre av ungdomarna (se tabell 4). Ser man vidare 

på hur ungdomar värderat de andra kategorierna (exempelvis Gillande, Njutning) efterliknar 

dessa den yngre åldersgruppen i Renner et al. (2012). Den äldre gruppen i originalstudien från 

2012 rankade i linje med detta mer positiva ätmönster (t.ex.  Hälsa, Matens innehåll och 

ursprung) högre än de yngre deltagarna, vilket tycks indikera mer kortsiktiga ätmönster. 

Resultaten i både Renner et al. (2012) och för ungdomarna uppvisar samma mönster om sett 

till åldersgrupperingen; det vill säga ungdomars ranking följer resultaten för unga vuxna i 

Renner et al. (2012). 

I kontrast till de högst rankade kategorierna återfanns Känsloreglering och Social image som 

de lägst rankade bland ungdomarna. Social image rankades även lägst i Renner et al. (2012). 

Det intressanta i sammanhanget är att Social image rankades bland de två lägsta kategorierna i 

båda resultaten; den största skillnaden för kategoriernas medelvärde hittades å andra sidan för 

kategorin Sociala normer. För ungdomarna är denna kategori i mittsektionen av alla de 

kategorier som avhandlades, medan den i originalstudien (2012) återfinns näst sist. Dessa 

resultat är intressanta, men fler studier behövs för en adekvat tolkning. Vad som utifrån dessa 

resultat kan sägas är att ungdomar i större utsträckning tycks värdera det sociala ätandet högre 

än vuxna, vilket är en viktig aspekt att ta i beaktning vid utformning av kostråd till dessa 

åldersgrupper. 

  

Betydelsen av bakomliggande faktorer som kön, stad och BMI 

De svenska flickorna rankade i högre grad att deras ätande påverkades av att de kände sig 

ledsna, frustrerade eller ensamma än vad pojkarna gjorde. Dessa resultat går i linje med vad 

som tidigare studerats, det vill säga att unga kvinnors matkonsumtion tenderar att påverkas i 

högre grad vid negativa känslotillstånd (Augustus-Horvath & Tylka, 2011). En studie från 

2011 konstaterades dock att kvinnors fysiska hunger inte påverkas av känslotillståndet, bara 

deras vilja och lust att äta mer (Fay & Finlayson, 2011). Det konstaterades i en annan studie 

att kvinnor som åt i respons till emotionella eller yttre omständigheter, i stället av den fysiska 

hungern, är också var de som hade ett högre BMI (Madden, Leong, Gray & Horwath, 2012). 

Detta är något som resultaten på ungdomar också tyder på. Det kan innebära att tillfälliga, 

emotionella reaktioner påverkar livsmedelsval och ätande, att känna sorg kan till exempel leda 

till en ökad konsumtion av ohälsosamma livsmedel (Garg, Wansink & Inman, 2007). 

  

De områden deltagare rekryterats från ligger alla i Svealand/södra Norrland, men har 

populationer med olika bakgrund som kan korrelera med olika värderingar beroende på stad; 

exempelvis att Visuellt intryck tycktes vara en viktigare bakomliggande drivkraft i Gävle än 

det var på Lidingö. Statistik över svenska förhållanden för 2016 visar på att fler högutbildade 

(högutbildade=eftergymnasial utbildning på minst tre år) individer oftast bor i 

storstadsområden, och att de mindre kommunerna oftast har en högre andel personer med låg 

utbildningsnivå (Statistiska Centralbyrån, 2017). Utbildningsnivå var inte en bakgrundsfaktor 

författarna för den aktuella undersökningen utforskade. Att göra detta inför framtida studier 

skulle dock vara intressant då högre utbildning visat sig korrelera till mer hälsosamt ätande 

(Phan et al., 2016). Gävle är en stad där generellt lägre utbildningsnivå och lägre 

socioekonomiska förutsättningar föreligger (Statistiska Centralbyrån, 2017), medan Uppsala 

är en stad där utbildning är högt prioriterat och vanligt förekommande. Lidingö har en 
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befolkning med jämförelsevis såväl hög inkomst som utbildningsnivå (Statistiska 

Centralbyrån, 2017). Gävle hade 2016 en befolkning där ca 24 procent räknades till 

högutbildade, motsvarande siffra var i Uppsala ca 41 procent och i Lidingö 45 procent 

(Statistiska Centralbyrån, 2017). Dessa skillnader kan vara några av orsakerna till de 

signifikanta skillnader denna undersökning redovisar. 

  

Socioekonomin har visat sig ha betydelse för motivation bakom livsmedelsval. I en studie 

från 2015 (Pechey et al.) användes TEMS för att undersöka skillnader i motivation för val av 

olika livsmedel (t.ex. frukt, grönsaker, kakor, ost) mellan deltagare med olika socioekonomisk 

status (SES) i Storbritannien. Studien fann att personer med lägre SES och män rapporterade 

lägre konsumtion av frukt och grönsaker, samt att personer med högre SES i större 

utsträckning rankade faktorer som hälsa och viktkontroll högt. Dessa resultat återspeglas i 

Sverige då man sett att konsumtion av frukt och grönsaker är lägre bland yngre samt personer 

med låg utbildningsnivå (Folkhälsorapporten, 2016). I denna undersökning har inte 

konsumtionsfrekvensen undersökts varpå liknande jämförelser inte kan göras, men skulle vara 

intressanta för framtida studier av detta slag. 

Studier tyder även på att ekonomiska förutsättningarna påverkade hur olika grupper 

prioriterade livsmedelsval (Pechey et al., 2015; Phan et al., 2016). Deltagarna i Gävle uppgav 

i större utsträckning att de värderade priset som en mer avgörande faktor för ätande än 

jämförelsevis Lidingö, vilket vad den stad där denna kategori skattades lägst. Antagandet att 

människor med högre inkomst beaktar priset i lägre grad går i linje med den sammanräknade 

förvärvsinkomsten uppgivet i medelinkomst för de undersökta städerna. För boende på 

Lidingö var denna summa högst, följt av Uppsala och Gävle. (Statistiska Centralbyrån, 2017). 

Huruvida resultatet från den aktuella undersökningen går att sammankoppla med ekonomiska 

förutsättningar går dock inte att säga, då frågor om föräldrars utbildningsnivå eller hushållets 

inkomst inte inkluderats. Att denna information inte efterfrågades i den aktuella 

undersökningen grundar sig i flera anledningar. Frågor angående hushållets inkomst och 

föräldrars utbildningsnivå hade ökat enkätens totala omfång, och därmed även ökat tiden för 

genomförandet. Denna typ av frågor kan även upplevas privata, och ungdomar kan dessutom 

inte alltid på egen hand kan besvara dessa korrekt. Utöver detta spekulerades det även att 

undersökningens målgrupp, med den åldersspridning som var, inte rimligtvis influeras i lika 

stor grad av ekonomiska förutsättningar. Detta resonemang fördes med bakgrund i antagandet 

att deltagarna inte var självförsörjande, och därför inte behöver beaktade detta i någon större 

utsträckning. 

  

Gällande betydelse av viktstatus visar resultaten från ungdomarna att de med ett normalt BMI 

i högre grad drivs av Behov och hunger än de med under- eller övervikt. Detta skulle kunna 

tyda på att normalviktiga i större utsträckning kan reglera sitt ätande efter fysiologisk 

hunger/mättnad (intuitivt ätande). En studie från 2012 (Madden et al.) undersökte det intuitiva 

ätandet hos medelålders kvinnor men fann då att detta var starkt associerat med lägre BMI. 

Vad som behöver beaktas med denna jämförelse är hur dock hur deltagarna kategoriserats; för 

den aktuella undersökningen delades deltagarna in i tre viktgrupper, medan Madden et al. 

(2012) endast hade två (BMI <25 respektive>25). Eventuellt hade de motstridiga resultaten 

inte uppträtt om även ungdomarna delats in på samma sätt. 

När Renner et al. (2012) granskade BMI såg dem att deltagare med ett BMI >25 hade ett 

högre medelvärde för kategorierna Känsloreglering och Sociala normer. Detta kan tala för att 

det intuitiva ätandet hos deltagare med ett lägre BMI är mer framträdande, det vill säga att de 

äter oftare på grund av fysisk hunger, medan de med ett högre BMI i högre grad drivs av 

sociala normer och emotionella motiv. Madden et al. (2012) resonerade att människor med en 

starkare medvetenhet om fysiologiska signaler från hunger och mättnad, och äter som svar på 
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dessa signaler, är mindre benägna att engagera sig i beteenden som kan leda till viktpendling, 

vilket även studien av Tylka (2006) indikerar. 

  

Metoddiskussion 
 

Undersökningen var från början tänkt att endast inkludera skolor i Gävle och Uppsala, men på 

grund av svårigheter att rekrytera deltagare från skolor i Gävle beslutades att även kontakta 

Hersbyskolan på Lidingö samt två gymnasieskolor i Sandviken. Att Lidingö valdes var på 

grund av bekvämlighet då det var enkelt att ta sig dit, och skolan hade många elever. 

Sandviken valdes på grund av närheten till Gävle, men inkluderades inte i studien då de 

nekande att deltaga. Svårigheterna att rekrytera deltagande skolor tror författarna kan bero på 

det snäva tidsintervallet för datainsamlingen; detta är något framtida studier bör ta i 

beaktning. Att kontakta skolor i god tid, så att dessa har möjlighet att planera in tiden som 

krävs för deltagande, ökar chanserna för adekvat antal deltagare. Att få en god geografisk 

spridning bör också prioriteras, med målsättning att ha ungefär lika många deltagare från 

varje stad. 

  

Målgruppen som undersökningen riktades in på var gymnasieettor i Svealand/södra Norrland. 

Deltagarna bestod till största delen av svensk/europeisk härkomst, vilket kan begränsa 

undersökningens generaliserbarhet. För ett mer generaliserbart resultat krävs mer spridning i 

underlaget där deltagare bör väljas utifrån annat än bekvämlighetsurval. Genom att välja den 

aktuella åldersgruppen, fanns möjlighet att kartlägga olika drivkrafter bakom ätande i 

samband med en tid präglad av många livsförändringar. Att gå från högstadiet till gymnasiet 

innebär en ny möjlighet att definiera sig själv och är ett naturligt steg mot vuxenlivet som 

innebär ökad självständighet (Tanti, Stukas, Halloran & Foddy, 2011). Åldern 14 till 17 kan 

därför vara en intressant period att undersöka drivkrafter bakom ätande. Ohälsosamma vanor 

har större potential att utvecklas vid denna ålder vilket gör att kunskap om näringslära kan 

vara särskilt lämpad till ungdomar i denna åldersgrupp (Share & Stewart-Knox, 2012). I det 

tillfälle att äldre elever hade inkluderats i undersökningen, hade detta kunnat medföra att 

deltagarnas levnadsförhållanden varit mer olikartade, då det är mer vanligt förekommande att 

äldre elever exempelvis flyttat hemifrån. Av denna anledning ansågs det mest fördelaktigt att 

endast inkludera gymnasieettor, för att få en så homogen grupp som möjligt. 

 

Styrkor och svagheter 

Undersökningens största styrka är användningen av en redan validerad enkät (Bryman, 2011). 

Att använda ett grundligt genomarbetat verktyg stärker undersökningens reliabilitet 

(Wenemark, 2017). Dock är instrumentet utformat för vuxna vilket är en nackdel för den 

aktuella undersökningen. Ytterligare ett led i att stärka undersökningen var att testa enkäten i 

en pilotundersökning innan datainsamlingen påbörjades, vilket gjorde att nödvändig 

information kunde förbättras innan den huvudsakliga undersökningen påbörjades (Bryman, 

2011). Viktigt att poängtera är också att undersökningens resultat endast reflekterar den valda 

enkätens undersökta frågor. Hade en annan metod eller ett annat enkätinstrument använts 

skulle resultaten möjligen se annorlunda ut.  

  

Då enkäten hanterades online via Google Formulär medförde det att den var lätt att dela på 

flera olika sätt (via Facebook/mail/direktlänk). Ytterligare en fördel med att hantera enkäten 

online var att det var mer tidseffektivt; dessutom är det även en mer miljövänlig och mer 

kostnadseffektiv metod att distribuera enkäter. 

Att pappersenkäter, vid de få tillfällen som de medverkande av olika anledningar inte ville 

besvara enkäten online, tillhandahölls är en annan styrka då detta minskade bortfallet. En 
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svaghet vid användningen av pappersenkäter var dock att det inte gick att kontrollera för 

internt bortfall. Internt bortfall uppstod vid tre tillfällen då deltagarna inte delgett adekvata 

uppgifter för längd och/eller vikt, vilket resulterade i tre bortfall för BMI. Av denna anledning 

är det viktigt för framtida studier att noggrant informera deltagare att även dessa uppgifter är 

obligatoriska. 

  

Genom att besöka skolorna kunde bortfallet beräknas för varje klass, vilket stärker 

undersökningens tillvägagångssätt. Utöver detta bidrog närvarandet även till att säkerställa att 

endast målgruppen besvarade enkäten, något som inte varit möjligt om enkäten endast delats 

online. Vid en av skolorna fanns inte möjlighet för författarna att närvara vid 

enkätdeltagandet, vilket också resulterade i ett lägre deltagarantal än vad som kunnat 

förväntats om närvaro varit möjlig. Ett högre antal deltagare hade dock bidragit till en ökad 

obalans för antalet medverkande per stad. Hur undersökningens resultat skulle ha påverkats av 

detta är svårt att spekulera kring, bland annat då det är oklart hur många deltagare som 

potentiellt skulle tillkommit. Då författarna inte vet hur många elever enkäten nådde vid den 

aktuella skolan, går det heller inte att beräkna det totala bortfallet för undersökningen, vilket 

underbygger vikten av att närvara vid ifyllandet av enkäter. 

  

I stället för uppmätt längd och vikt användes i denna enkät självrapporterade mått för att 

kunna bedöma sambandet mellan viktstatus och drivfaktorer i ätbeteendet, vilket är en 

begränsning. Tidigare studier har visat, bland annat i en kohort på vuxna män och kvinnor i 

åldrarna 18–25 år, att noggrannhet från självrapporterade uppgifter är bristfällig (Taylor et al., 

2006). I studien tenderade vuxna i att överskatta sin längd och underskatta sin vikt. I en annan 

studie uppvisade både män och kvinnor tendenser att överskatta sin längd, dock hade kvinnor 

en större benägenhet i att underskatta vikt (Taylor et al., 2006). Vid undersökningstillfället 

uppdagades att deltagarna inte alltid visste sin längd och/eller vikt. Utfallet av formell 

mätning/vägning skulle potentiellt kunna förändra resultatet då ungdomarnas BMI är en källa 

till begränsning. Trots presumtiv feluppskattning, får måtten anses fungera som generell 

riktlinje där man kan urskilja trender mer än absoluta mått. 

Ytterligare forskning behövs dessutom för att bedöma huruvida resultaten är överförbara till 

andra populationer eller inte. Då denna undersökning behandlar svenska ungdomar är 

resultaten endast generaliserbara gentemot denna målgrupp 

  

Enkäten 
TEMS har många fördelar; det är ett enkätinstrument som framtagits genom en rigorös 

process och tar hänsyn till flera viktiga motiv som andra instrument sällan har med; främst 

gäller detta motivet hunger. En anledning till att andra studier som undersökt motiv bakom 

ätande sällan har med just hunger tros vara att upplevelsen av detta är svårt att kvantifiera och 

mäta med psykometriska verktyg (Renner et al. 2012). Andra instrument som finns, 

t.ex.  Intuitive Eating Scale (Tylka, 2006) och Food Craving Questionnaire (Meule, Lutz, 

Vögele, & Kübler, 2012), men dessa har ofta ett specifikt fokus. Intuitive Eating Scale 

fokuserar exempelvis på det emotionella ätandet, inte det vardagliga ätandet. Av denna 

anledning är det viktigt att fortsätta utveckla TEMS, som avser att just mäta det allmänna 

ätandet på flera olika populationer, vilket då möjliggör ett brett användande. 

  

TEMS innehåller frågor som bland annat behandlar motivation gällande viktkontroll och hur 

deltagaren påverkas av sin omgivning vid ätande. Mat och kosthållning kan vara ett känsligt 

ämne då det en person äter kan upplevas som personligt. För unga människor kan det vara 

viktigt att känna samhörighet och att passa in, vilket gör att motivet bakom ätande kan kännas 

privat. Den här typen av frågor kan även upplevas som svåra att besvara varpå författarna 
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ville närvara vid genomförandet i klassrummen, för att finnas att tillgå i de tillfällen frågor 

uppstod. 

På grund av hur enkäten översattes kan detta ha medfört att vissa fraser inte översatts på ett 

optimalt sätt, vilket kan ha skapat missförstånd för deltagarna. Enkäten behöver översättas 

och valideras enligt vedertaget förfaringssätt för vetenskapliga studier för att säkerställa 

optimala resultat för verktyget. 

 
Dataanalys 

Då författarna valt att jämföra den aktuella undersökningen med originalstudien (Renner et 

al., 2012) har medelvärden för beräknats kategorivis. Vid skattning i ordinalskala är det 

traditionellt mer korrekt inom statistiken att räkna på medianen då ett medelvärde inte 

representerar något av de alternativ som funnits för deltagarna att navigera mellan 

(Wenemark, 2017). Trots detta är det mycket vanligt att denna typ av studier ändå räknar på 

medelvärde, exempelvis Renner et al. (2012), men även många andra (Naughton, McCarthy 

& McCarthy, 2015; Sproesser et al., 2017; Pechey et al., 2015). Till följd av att det är ovanligt 

att använda medianen för beräkningar, och detta dessutom skulle omöjliggöra jämförelse av 

resultatet med andra studier som använt TEMS, valdes medelvärdet för beräkningar i den 

aktuella undersökningen. Detta kan ses både som en begränsning och en styrka; en 

begränsning då betydelsen av en ökning eller minskning av medelvärdet är svår att tolka; men 

en styrka då resultatet kan jämföras med andra studier. 

  

Vid användande av t-test gäller generellt att normalfördelning inte behöver undersökas, med 

förutsättning att gruppen/grupperna som ska undersökas är fler än trettio. Istället kan 

stapeldiagram eller ett histogram användas för att kontrollera att fördelningen i respektive 

grupp inte är extremt skev. Vad gäller envägs ANOVA-tester bör dock normalfördelning 

undersökas. En sådan analys gjordes på BMI för alla deltagare, och även för BMI i de tre 

deltagande städerna var för sig. Normalfördelningskurvan visade sig vara något avvikande för 

BMI, när alla deltagare inkluderades (se bilaga 4). Avvikelsen bedöms dock inte vara så stor 

att slutsatser gällande insamlat data inte skulle kunna göras. Vad gäller avvikelsen i 

normalfördelningen för BMI kan dessa förklaras genom att vår målgrupp inte är representativ 

för hela populationen. Deltagarna har median- och medelåldern 16 år, detta urval är inte 

representativt för befolkningen i sin helhet varpå normalfördelningskurvan inte kan förväntas 

gälla för underlaget. 

 

 

Uppsatsens resultat i relation till dietistprofessionen 
  

För att kunna ta fram evidensbaserade kostråd, vilka ska åstadkomma en långvarig positiv 

effekt, behövs studier kring drivkrafter bakom ätande i specifika kontexter eller för specifika 

målgrupper. Att nå fram till ungdomar kan vara viktigt för att motverka negativ 

hälsoutveckling som i sin tur kan förbättra den allmänna folkhälsan. För att detta ska vara 

framgångsrikt krävs mer kunskap i vad som påverkar och motiverar ungdomar till att göra de 

val de gör relaterat till deras kosthållning.  Genom att utforska ungdomars drivkrafter kan 

insatser göras som är riktade mot just dessa områden, vilket förhoppningsvis får ett positivt 

utfall och på sikt påverkar ungdomen in i det vuxna livet. 

Ätande är mer är bara livsmedel, och motiven till varför människor äter som de gör är olika 

från individ till individ. Denna uppsats skulle kunna ge ökad förståelse även för andra vård- 

och hälsoprofessioner så som kuratorer, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor och 

skolhälsovård. Faktorer som skulle kunna minska de kostrelaterade folkhälsosjukdomarna kan 



20 
 

vara att öka förståelsen hos ungdomar om betydelsen av goda kostvanor för bättre hälsa (Prell, 

2010). All information som leder till en ökad kunskap för beteenden är gynnsamt för att 

behandla hela människan då behov av vård ofta inte uppkommer enkom av en anledning utan 

är ett komplext mönster av val, kunskap och situation. 

 

Den legitimerade dietisten arbetar med att utreda och behandla, men har även ett ansvar att 

förebygga, nutritionsrelaterade problem bland annat genom att förmedla kostråd (Dietisternas 

Riksförbund, 2017). Vidare kan dietisten bidra inom forskningen med att ta fram bättre 

evidens kring faktorer bakom val av mat och ätande och på så sätt göra det möjligt att 

framgångsrikt hjälpa fler i behov av nutritionsrelaterad rådgivning eller vård (Dietisternas 

Riksförbund, 2017). Denna undersökning visar att ungdomars generella motivation till ätande 

även inkluderar andra motiv förutom hälsa; förhoppningen är att resultatet kan ge ledtrådar till 

hur kostråd kan anpassas till ungdomar genom att utgå ifrån deras drivfaktorer och på sikt 

bidra till en förbättrad folkhälsa genom ökad förståelse och därmed bättre vård. 

 

 

Framtida studier 
  

Ytterligare studier behövs på denna målgrupp då ohälsan bland yngre svenskar ökar. I 

rapporten Barn och ungas hälsa, vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2013) rapporterades det 

hur företrädare för ungdomar inom skolväsendet såg brister i ungdomars kunskap om fördelar 

med hälsosamma levnadsvanor, samt konsekvenser av ohälsosamma sådana. Hälsofrämjande 

arbete kan ha bättre inverkan om åtgärder riktas mot grupper av individer som har liknande 

värderingar och motivation bakom ätande (Pollard et al., 2002). Flera studier visar även på att 

den inre motivationen har en inverkan på livsstilsbeteenden, inklusive ätande, där framför allt 

en positiv attityd verkar korrelera med hälsosamma ätbeteenden (Carvajal, 2012; Hoyt, 

Chase-Lansdale, McDade & Adam, 2012; McDade, Chyu, Duncan, Hoyt, Doane & Adam, 

2011; Kimiecik et al., 2017). Detta talar för att fler insatser behövs för att kartlägga dessa; för 

att förstå och därmed kunna påverka ungdomars ätbeteende. 

  

Självrapporterade motiv behöver inte alltid spegla de faktiska underliggande orsakerna till 

ätande. Bedömningen av motiv bör därför studeras närmare, och enkäten kan användas i såväl 

kvantitativa som kvalitativa studier med snarlika syften. Med fördel kan enkäten även 

användas för att se om orsakerna till ätande varierar för specifika livsmedelsgrupper, samt 

användas gentemot särskilda måltider/ättillfällen för att skapa en tydligare bild av vad som 

påverkar ätandet i olika situationer. Detta är av vikt då tidigare studier som använt TEMS har 

identifierat att motivation till ätande av olika slag skiljer sig (Phan et al., 2015; Chambers et 

al., 2016; Phan et al., 2016). Exempelvis har studier visat på att motiv som hälsa, viktkontroll 

och bekvämlighet kan vara av större vikt på morgonen; att vanor är mer betydelsefullt för 

dagens huvudmål, medan njutning och viktkontroll är mer avgörande för mellan- och 

kvällsmål (Phan et al., 2015). Av denna anledning är det av intresse att undersöka detta även 

på svenska ungdomar, framförallt gällande ättillfällen vilka ungdomar har särskilt mycket 

inflytande över, t ex mellanmål, fika och snacks. Detta skulle exempelvis kunna ge evidens 

för eventuella orsakssamband mellan motiv till ätande, så som ökning av kroppsvikt eller 

utvecklande av ohälsosamma matvanor. Intressant vore även att i större utsträckning utforska 

hur olika bakgrundsfaktorer påverkar motivation till ätande. 

Önskvärt vore även att enkätens tillförlitlighet kunde stärkas för den målgrupp 

undersökningen fokuserar på. 
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Slutsats 
  

Gillande samt Behov och hunger visade sig vara den ledande orsaken till ätande även bland 

ungdomar, vilket går i linje med tidigare forskning. Undersökningens resultat i jämförelse 

med forskning på vuxna, skulle kunna indikera ett mer kortsiktigt ätbeteende hos ungdomar. 

Bakomliggande faktorer som kön, var deltagarna bor samt BMI tycktes påverka hur 

ungdomar rankade olika drivfaktorer, varför detta bör utforskas mer. Vidare forskning på 

ämnet behövs, detta är viktigt då det skulle kunna leda till anpassning av kostråd som har 

långsiktig effekt. 
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Bilaga 1: Slutgiltigt följebrev samt enkät 



28 
 

 



29 
 

 



30 
 

 



31 
 

 



32 
 

 



33 
 

Bilaga 2: Kontaktade skolor 
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Bilaga 3: Följebrev samt utvärderingsfrågor till pilotenkät 

 

Vad påverkar dig till att äta som du gör? 

 

Hej!  

Vi är två studenter, Julia och Camilla, som läser dietistprogrammet vid Uppsala Universitet 

som just nu skriver vårt examensarbete. I samband med detta utför vi en studie där vi 

undersöker vad som påverkar ungdomar - alltså du - att äta på ett visst sätt. 

Varför är det här intressant att veta? Genom att få ökad förståelse för hur och varför vi äter 

som vi gör, har vi möjlighet att jobba fram sätt som gör att människor mår bättre.  

  

Studien genomförs med hjälp av en kort enkät där du kommer att få ranka ett antal påståenden 

beroende på hur väl du tycker att det stämmer på dig, och kommer ta ca 5-10 minuter att 

genomföra. Enkäten genomförs antingen på din telefon/dator via en länk, eller så har du fått 

en papperskopia. Hur du än deltar kommer du att vara anonym, så ingen kommer att veta 

vilka svar som tillhör dig. Vi beräknar att minst 150 gymnasieelever (åk. 1) kommer delta i 

undersökningen, och vi är så tacksamma att du hjälper oss med detta! 

 

Om du av någon anledning inte vill svara på en fråga är det helt okej att du hoppar över den, 

eller avbryter du deltagandet i enkäten om du inte vill fortsätta.  

 

Om du vill ta del av resultaten i studien går detta självklart bra. Kontakta då någon av 

författarna antingen via mail eller telefon, så bifogar vi resultaten vid studiens slut.  

 

Tack för Din tid! 

Julia Smedberg och Camilla Ljung 

Uppsala, november 2017 

 

Kontaktuppgifter:  

Julia Smedberg, julia.smedberg@gmail.com 

Camilla Ljung, camillasljung@gmail.com 

 

Handledare:  

Paulina Nowicka, docent och universitetslektor 

paulina.nowicka@ikv.uu.se, 018-471 3431 
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Utvärdering 
 

Nu kommer det några frågor om hur du uppfattade enkäten, tack! 

 

50. Var det något i enkäten som var svårt att förstå? Exempelvis, var någon kategori svår att 

förstå eller som inte kändes relevant för dig, var det något ord/mening som var otydlig. 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

51. Var förklaringen i början av enkäten bra, det vill säga gjorde det enklare att förstå hur du 

skulle svara på frågorna? 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

52. Finns det något som vi borde ändra eller förtydliga? 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

53. Kändes det okej att fylla i din längd och vikt? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4: Normalfördelningskurvor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Fördelning av BMI totalt (alla deltagare) Figur 6. Fördelning BMI på Lidingö 

Figur 7. Fördelning BMI i Gävle. Figur 8. Fördelning BMI i Uppsala. 
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Bilaga 5: Medelvärden per fråga 

 

 

Tabell 6. Medelvärden totalt och kön för undersökningen, samt medelvärden per stad och kön. 
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Tabell 7. Medelvärden totalt för olika viktgrupper (BMI). 
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Bilaga 6: Arbetsfördelning 

 

• Planering av undersökningen samt uppsatsarbetet: 50/50 

 

• Litteratursökning: 50/50 

 

• Datainsamling: 50/50 

 

• Analys: 50/50 

 

• Uppsatsförfattande: 50/50 

 

 

 

 

 


