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SAMMANFATTNING 

 

Nyckelord: Folkhälsa, matvanor, medvetenhet, mindless eating, ätbeteende  

  

Bakgrund: En ökad medveten närvaro kring måltiden och ätandet genom mindful eating har i 

ny forskning visat sig vara en effektiv metod för att minska en rad olika sjukdomar och 

hälsorelaterade problem samt bidra till gynnsamma hälsoeffekter. Trots detta finns få studier 

genomförda i en svensk kontext. 

Syfte: Undersöka och beskriva graden av mindful eating hos en grupp individer på sociala 

medier i förhållande till Body Mass Index och demografiska variabler. 

Metod: Deskriptiv tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats. Ett tidigare utvecklat instrument, 

Mindful Eating Questionnaire (MEQ), översattes och distribuerades som en webbaserad 

enkätundersökning. Respondenterna rekryterades under en veckas tid genom ett snöbollsurval 

på det sociala nätverket Facebook. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle behärska det 

svenska språket, vara mellan 20-65 år och användare av Facebook. Urvalet bestod sammanlagt 

av 264 respondenter.  

Reslutat: Huvudresultatet visade att deltagarna generellt sett hade en god grad av mindful 

eating med en total MEQ-poäng på 2,82. Högst poäng hade de på underkategorin känslomässig 

reaktion (3,01) och lägst poäng på medvetenhet (2,55). Skillnader och samband mellan den 

totala graden av mindful eating och bakgrunds variablerna förekom endast för Body Mass Index 

(BMI). Personer med normalvikt (BMI 18,5-24,9) var markant mer medvetna än de övriga. För 

de olika underkategorierna och de oberoende variablerna kunde ett flertal skillnader och 

samband identifieras. Främst i relation till BMI, kön och ålder.  

Slutsats: Studien visade att graden av mindful eating främst skiljde sig i förhållande till BMI, 

vilket överensstämmer med tidigare studier i andra länder. Detta kan vara ett betydelsefullt 

resultat dels för att väcka intresset kring mindful eating och dess hälsoeffekter, dels för att 

mindful eating kan vara en effektiv metod för att främja goda matvanor i en svensk befolkning.  



 

 

ABSTRACT  

 

Keywords: Public health, eating habits, awareness, mindless eating, eating behavior 

 

Background: An increased awareness around the meal and eating through mindful eating has 

in recent research proved to be an effective method for reducing a wide range of diseases and 

health problems and contribute to beneficial health effects. Despite this, few studies have been 

conducted in a Swedish context. 

Objective: To examine and describe the degree of mindful eating in a group individuals on 

social media in relation to Body Mass Index and demographic variables. 

Methods: Descriptive cross-sectional study with a quantitative approach. An previously 

developed instrument, Mindful Eating Questionnaire (MEQ), was translated and distributed as 

a web-based survey. Respondents were recruited during one week by a snowball sample on the 

social network Facebook. The criteria for inclusion was that the participants should master the 

Swedish language, be between 20-65 years and users of Facebook. The sample comprised a 

total of 264 respondents.  

Reslutat: Main results indicated that participants generally had a good degree of mindful 

eating, with a mean MEQ-score of 2.82. The highest score was on the subscale of emotional 

response (3.01) and the lowest point at the awareness (2.55). Differences and correlation 

between the mean mindful eating score and background variables occurred only with BMI. 

People with normal weight (BMI 18.5-24.9) were markedly more aware than the other. For the 

different subscales and the demographic variables several differences and correlations were 

identified. Mainly in relation to BMI, gender and age. 

Conclusion: The study showed that the degree of mindful eating mainly differed in relation to 

BMI, which is consistent with previous studies in other countries. This can be a important result 

partly to raise awareness about mindful eating and its health effects, partly because mindful 

eating can be an effective method of promoting good eating habits in a Swedish population. 
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1. BAKGRUND 

Mat är det enda som ger näring och det är essentiellt för människans överlevande (1,2). 

Betydelsen av mat går längre än bara dess form och påverkan på kroppen. Det är en av våra 

största industrier, njutning, en del av det sociala samspelet och en av de största faktorer som 

bidrar till sjukdom och död. Beslut kring matval och matvanor är komplexa och beroende av 

personliga, sociala och även globala faktorer (2,3). I dagens samhälle finns mat tillgängligt 

överallt och i överflöd. Även om det är nödvändigt att äta har det idag blivit en konst att äta 

intelligent och i lagom mängd (4). Den moderna människan beskrivs äta allt mer i förbifarten 

och inte på grund av biologiska faktorer som hunger och mättnad (3,5). Forskare talar om 

”Grazing” vilket handlar om att människan idag äter mer när andan faller på, likt djur. Parallellt 

med detta överflöd och ständiga tillgång finns ett stort problem med välfärdssjukdomar 

orsakade av ohälsosamma levnadsvanor likt matvanor (6). Problem med övervikt (Body Mass 

Index (BMI) 25,0-29,9) och fetma (BMI >30,0) tycks ej minska utan snarare öka i Sverige. Att 

arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa orsakade av matvanor är således viktigt. En 

ökad medveten närvaro kring måltiden och ätandet genom mindful eating har i ny forskning 

visat sig vara en effektiv metod för att minska dessa problem och bidra till en rad positiva 

hälsoeffekter (7–9). Mindful eating handlar ej om en diet som styr och reglerar vad människor 

skall äta, utan snarare om konsten att lära sig lyssna på sina individuella behov och därmed äta 

på rätt sätt vid rätt tillfälle.  

 

1.1 Hälsans bestämningsfaktorer 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar människors hälsa och därmed den svenska 

folkhälsan (6,10). Dessa faktorer finns på olika nivåer i samhället som inte alltid är direkt 

knutna till den enskilda personen (figur 1). Vissa av dessa ligger på samhällsnivå så som 

omgivningsfaktorer och livsvillkor medan andra ligger närmare individen och handlar mer om 

levnadsvanor/livsstil, sociala nätverk och biologiska faktorer. De olika faktorerna är 

följaktligen påverkbara i olika grad. Biologiska faktorer som ålder, kön och arv är ej påverkbara 

faktorer och faktorer som ligger på samhällsnivå är svåra för en enskild individ att direkt göra 

något åt. Levnadsvanor i form av fysisk aktivitet, tobak-, alkohol-, mat-, sex- och sömnvanor 

kan å andra sidan aktivt förändras av enskilda individer och kan även skilja sig under en livstid. 

Människors levnadsvanor skapar en grund för ett hälsosamt liv och är därför vanor som har stor 
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inverkan och betydelse för hälsa. Samtliga faktorer på alla nivåer har dock en samvariation som 

är betydande.  

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer för folkhälsan (6,10). 

 

1.1.1 Folkhälsa och levnadsvanor 

Den svenska folkhälsan har de senaste decennierna blivit bättre och en kraftig minskning av 

dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom har bidragit till att medellivslängden ökat bland befolkningen 

(6). Människors levnadsvanor påverkar dock hälsan och de är därför av betydelse för ett 

samhälles välfärd och utveckling. De faktorer som främst är kopplade till ohälsa i Sverige är 

bristande fysisk aktivitet, övervikt/fetma och dåliga tobak-, alkohol- och matvanor. Samtliga av 

dessa faktorer är förknippade med ökad risk för en rad olika välfärdssjukdomar. Den sociala 

gradienten påverkar dock i hög grad individers hälsa och tydliga skillnader finns därför mellan 

olika socioekonomiska grupper i Sverige. Personer med låg utbildningsnivå har sämre psykisk 

hälsa, högre grad stillasittande fritid, övervikt och fetma samt röker mer.  

Generellt sett finns det positiva trender som visar att alkoholkonsumtionen och andelen dagliga 

rökare minskat bland befolkningen de senaste tio åren (6). Antalet svenska vuxna med övervikt 
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och stillasittande fritid är oförändrad. Däremot tycks andelen vuxna som lider av fetma ökat 

mellan åren 2004-2013 (11). Ökningen har skett med tre procentenheter, från 11 % till 14 %, 

och främst i den äldre ålderskategorin 45-64 år. Då det finns signifikanta samband mellan fetma 

och andra sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och vissa cancerformer kan 

detta ha allvarliga effekter på folkhälsan (6,12). En persons livsstil, miljöfaktorer och arv är 

tillsammans avgörande för utveckling av fetma. Fysisk aktivitet och matvanor är dock även de 

centrala. Detta i och med att de tillsammans är avgörande för den totala energibalansen och 

energiförbrukningen som kan leda till fetma.  

 

1.2 Matvanor  

1.2.1 Matvanor och hälsa 

Ett flertal folksjukdomar kan förebyggas genom goda matvanor och fysisk aktivitet (13). 

Riskfaktorer som är kopplat till matvanor är övervikt och fetma, blodsockervärden, högt 

blodtryck och höga blodfetter (14). Statistik visar att ohälsa på grund av matvanor och livsmedel 

kostar det svenska samhället cirka 18 miljarder kronor per år (15). Det är dels indirekta 

kostnader av produktionsbortfall för sjukdom och för tidig död, dels direkta kostnader för 

sjukvård, läkemedel och rehabilitering. Dessa kostnader är främst relaterade till högt BMI (BMI 

>25) och sjukdomar som är kopplade till övervikt och fetma så som stroke, typ 2-diabetes och 

hjärt- och kärlsjukdomar. Matvanor bedöms enligt Socialstyrelsen trots detta vara den 

levnadsvana som hälso- och sjukvården idag prioriterar lägst (16). Genom att äta hälsosamt kan 

risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar minska med 30-50 % (17). Hälsosamma 

matvanor och fysiska aktivitet kan även förebygga en tredjedel av alla fall av cancer.  

 

1.2.2 Svenska befolkningens matvanor 

Svenska befolkningen har utifrån de allmänna Svenska näringsrekommendationerna (SNR) och 

den senaste matvaneundersökningen, Riksmaten – 2010-11, relativt bra matvanor (18). Det 

senaste decenniet har positiva förändringar skett kring bland annat konsumtion av frukt, bär, 

grönsaker, baljväxter och fisk. Trots detta är konsumtionen inte i enlighet med 

Livsmedelverkets kostråd. De unga vuxna, 18-30 år, är de som idag äter sämst i Sverige och en 

tydlig generationsskillnad finns i val av mat. Det förekommer även andra tydliga skillnader 

mellan grupper relaterat till kön och utbildningsnivå. Kvinnor äter över lag mer hälsosamt än 

män, dock äter män mindre socker. Konsumtionen av söta livsmedel med låg näringstäthet, 
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högt innehåll av salt och mättat fett är de som oroar mest. Internationellt sett är Sverige det land 

i världen som konsumerar mest sockerrika produkter likt godis (14). Ingenting tyder på att 

konsumtionen av denna typ av livsmedel har ökat under de senaste två decennierna men fyra 

av tio har ändå en för hög konsumtion (17). Sötsaker och läsk står idag för 15 % av det dagliga 

energiintaget hos den svenska befolkningen.  

 

1.2.3 Faktorer som påverkar matvanor 

En viss komplexitet finns kring faktorer som påverkar vad och hur mycket människor dagligen 

väljer att äta. Människor och platser som finns runt omkring påverkar dagligen matvanor såväl 

positivt som negativt (7). Att äta är förknippat med kroppsliga biologiska behov och fysiska 

signaler där hunger och mättnad styr människors konsumtion (19). Det handlar dock inte endast 

om dessa fysiologiska faktorer utan om yttre och inre faktorer på makro- och mikronivå, likt 

hälsans bestämningsfaktorer (figur 1) (3,13,14). Ytterst styrs matvanor av de val av livsmedel 

som människor tar men detta är influerat av samhällskrafter som politik, marknad, 

livsmedelsindustrin och reklam (7,20). Dessa krafter styr utbudet i butiker, lönsamheten i 

produktion och formar synen på olika typer av mat. Den fysiska miljön påverkas också av 

samhället så som våra möjligheter, närhet och tillgång till bland annat livsmedelsbutiker. 

Kulturella faktorer (21) och sociala influenser är också avgörande för människors matval (19). 

Kedjan kring faktorer som influerar matval kan göras lång men på den inre nivån handlar det 

mer om den enskilde individens faktiska val. En individ tar mer än 220 beslut per dag som rör 

mat och endast en bråkdel av dessa val är människor medvetna om att de faktiskt gör (19,20).  

Dessa ovan benämnda faktorer påverkar inte bara valet av mat utan även hur vi äter och 

mängden som konsumeras. Den fysiska miljöns inverkan på mängden konsumerad mat är av 

stor betydelse (22). Miljön kan bland annat påverka genom yttre faktorer som exempelvis 

förpackningsstorlekar, portionsstorlekar och ljus- och färgsättningar (22–24). Den kan även ha 

en inverkan till ett omedvetet ätande som minskar upplevelsen och responsen av den inre 

faktorn mättnad. Distraktioner i form av tv-tittande (25–27), dataspelande (28) och den sociala 

kontexten är några faktorer vilka kan bidra till ökad konsumtion och överätande (19,29). Detta 

på grund av bristande medvetenhet kring de fysiska reaktionerna, mättnad och hunger. Studier 

visar att människor kan konsumera uppemot 30 % mer när miljöfaktorer manipulerats genom 

exempelvis servering på större tallrikar (20,30,31). I en annan studie där bottenlösa skålar 

använts för att manipulera miljön åt testpersonerna 73 % mer soppa än de som åt ur vanliga 

skålar (32). I större middagssällskap äter människor uppemot 75 % mer än när de äter ensamma 
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(29). Människor äter även i hög grad av ren vana och av kompensatoriska orsaker som styrs av 

emotionell respons (4,33).  

Ätandet och matvanor är multidimensionellt och samtliga nivåer är beroende av varandra vilket 

bidrar till att ingen människas matvanor är lika eller styrs av samma faktorer (30). Detta blir 

tydligt då forskning har visat att normalviktiga och överviktiga influeras olika mycket av dessa 

yttre- och inre faktorer (21,30). Överviktiga tenderar att styras mer av externa faktorer medan 

normalviktiga styrs mer av de inre faktorerna likt hunger- och mättnadskänslor. Hög andel 

kroppsfett är även det en prediktor på mer impulsiva matvanor (34,35). Paradoxalt nog tenderar 

människor som fokuserar mycket på matvanor, konsumtion och viktkontroll vara de som är 

mest känsliga för olika miljöfaktorer (36). Detta då miljöfaktorer kan trigga viljan att äta och 

det bidrar till att deras återhållsamhet störs. En viss koppling till detta finns även då upprepade 

bantningar, stor variation i konsumtion från dag till dag och ett kontrollbehov kring mat har 

kontraproduktiv effekt vad gäller viktkontroll.  

 

1.3 Mindfulness 

Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande i stunden och översätts ofta till 

”medveten närvaro” (37,38). Mindfulness har sitt ursprung från österländsk meditationskultur 

och är en närmare 2500 år gammal tradition från Buddhismen (38). Den har kommit att 

tillämpas allt mer i västvärlden det senaste årtiondet då olika positiva hälsoeffekter på bland 

annat stress, långvarig smärta och nedstämdhet finns dokumenterat (38–40). Det har även visat 

sig vara en effektiv behandlingsmetod vid beroendesjukdomar som ätstörningar (40–42), spel- 

(43) och drogmissbruk (44). 

Att praktisera mindfulness handlar om att navigera tankarna genom känslomässiga stormar i 

upp- och nedgångar, kroppen, sinnet samt det yttre och inre livet (38). Innebörden av detta är 

en fokuserad uppmärksamhet med frånvaro av värderingar och dömande av det som upplevs. 

Det bidrar till en medvetenhet som hjälper människor att förstå sina rädslor och sina smärtor 

vilket samtidigt skapar stabilitet och styrka genom att skapa ett band till något djupare inom 

individen. Detta bidrar till att människor kan övervinna sina rädslor och smärta samt i sinom 

tid finna fred och hopp i situationer som de är. Målet är att kunna koppla bort autopiloten och 

ta befälet över det egna livet, uppnå ett stärkt jag, finna sitt inre och uppnå harmoni. Detta skall 

bidra till att livet levs fullt ut och att värdefulla stunder ej går förlorade.  
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Sju attityder har formulerats för att förtydliga det eftersträvande förhållningssättet och fungerar 

som pelare i praktiserandet (8,38). Genom att arbeta med dessa går det att nå det önskvärda 

tillståndet i en djup meditation med medveten närvaro. De sju attityderna är: att inte döma (non-

judging), tålamod (patience), nyfikenhet (beginner’s mind), tillit/tilltro (trust), att inte sträva 

någonstans (non-striving), acceptans (acceptance) och släppa taget (letting go). Samtliga av 

dessa attityder hänger samman och är alla betydande. Att praktisera mindfulness är en 

inlärningsprocess där målet att uppnå medvetenhet och full närvaro i nuet kan ta tid (19). 

Inlärning och övning fungerar som ett redskap för att hjälpa människor att hantera och förbättra 

sina levnadsvanor för att uppnå god hälsa (40). Studier visar att en medveten närvaro är 

associerat med mindre känslomässig stress, högre nivå av positiv sinnesstämning och bättre 

livskvalitet (40,45). Detta då övning har påvisbara effekter på hjärnan, det autonoma 

nervsystemet, stresshormonerna och immunsystemet. Forskning visar även på att det finns 

samband mellan graden av mindfulness och olika hälsobeteenden som matvanor, fysisk 

aktivitet och självkontroll (46). Individer med hög medveten närvaro beskrivs ha bättre 

matvanor med ett högre intag av frukt och grönt samt lägre intag av fett hos män. Dessa är även 

mer fysiskt aktiva och har bättre självkontroll. Skillnader förekom däremot mellan kön. Detta 

styrks även i en ”Senior honor’s thesis” där forskare sett att personer som genomfört en 

mindfulness intervention åt mindre kött och bröd samt drack mindre alkohol (47). Däremot 

kunde de ej se någon koppling mellan en ökad konsumtion av frukt och grönt och graden av 

medveten närvaro. Det förekommer även samband mellan graden av medveten närvaro och 

midjemåttet hos högskolestudenter (48). 

 

1.3.1 Mindful eating 

Mindful eating innebär att tillämpa mindfulness för att stå emot de olika faktorer som gör att 

människor vill äta på grund av exempelvis känslor och sociala påtryckningar (7). Utövandet av 

mindful eating handlar om ett icke-dömande medvetande om fysiska och känslomässiga 

förnimmelser som är förknippade med ätandet (49). Det innebär att vara mer närvarande och 

äta med alla sinnen påkopplade för att kunna uppleva smak, lukt och textur på maten (19,21,22). 

Att samtidigt vara medveten om kroppens signaler och känslor kring hunger och mättnad samt 

de konsekvenserna ett tanklöst/omedvetet ätande kan leda till är också en viktig del. Syftet är 

att skapa en hälsosam attityd till mat och ätandet som kan leda till ett mer balanserat och 

hälsosammare liv. Fokus ligger på själva ätbeteendet och inte på vad som stoppas i munnen. 

Att inte äta i förbifarten med autopilot är betydande för att kunna uppskatta och njuta av det 
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faktiska ätandet (7). Mindfulness kan bidra till att väcka eller förstärka känslan av ätandet och 

maten. Det skapar en förståelse av att allt runt oss är ömsesidigt beroende och det kan bidra till 

en ökad uppskattning och tacksamhet för maten och den personliga hälsan. 

Människor kan vara olika medvetna i sitt ätande och denna skala är bred (9). Ytterpunkterna är 

hyperuppmärksam (hypervigilant) å ena sidan och omedveten (mindless) å andra sidan. I mitten 

av skalan ligger ett medvetet ätande (mindful eating). En person som är hyperuppmärksam i sitt 

ätande är exempelvis en person som är besatt och har ett sjukligt beteende kring att räkna 

kalorier. En person som befinner sig på andra sidan av skalan äter på grund av vanor och 

reflekterar inte alls kring sina matvanor.  

 

1.3.1.1 Mindful Eating Questionnaire 

För att undersöka graden av mindful eating i en klinisk eller icke-klinisk population kan 

Mindful Eating Questionnaire (MEQ) användas (49). Detta formulär möjliggör för att 

undersöka om och hur medvetna individer är i sitt ätande men även eventuella samband med 

relaterade hälsoutfall. Frågeformuläret består av 28 påståenden som har utvecklats från tidigare 

forskning kring mindfulness och från olika mätinstrument kopplat till mindfulness och 

matvanor. Dessa påståenden är ordnade i fem stycken underkategorier som beskriver olika 

faktorers påverkan på ätandet och tillsammans skapar den totala graden av mindful eating.  

Den första kategorin ”disinhibition” (hämningslöshet) mäter förmågan att sluta äta vid mättnad 

(49). Kategori två ”awareness” (medvetenhet) handlar om effekterna som mat har på 

människans sinnen och hur mat påverkar olika inre tillstånd. Tredje kategorin ”external cues” 

(yttre signaler) mäter hur miljöfaktorer fungerar som en trigger och influerar ätandet. Fjärde 

kategorin ”emotional response” (känslomässig reaktion) fokuserar på ätandet som reaktion på 

negativa känslor. Den sista och femte kategorin ”distraction” (distraktion) handlar om andra 

aktiviteters effekt på ätandet.  

Genom dessa kategorier går det att undersöka vilka faktorer som främst styr och påverkar den 

enskilde individens eller en viss grupps matvanor (49). Varje påstående genererar en poäng 

(MEQ-poäng) från ett till fyra där högre poäng indikerar ett mer medvetet ätande. Det går att 

undersöka och beskriva graden av mindful eating dels för varje enskild kategoris påverkan, dels 

för helheten av den totala sammanlagda poängen för hela frågeformuläret.  
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1.3.1.2 Mindful eating och hälsa 

Forskning kring ämnet mindful eating är relativ ny och därmed fortfarande tämligen outforskat. 

Det har dock visat sig att ett mer medvetet ätande är kopplat till ett flertal positiva hälsoeffekter 

och att mindful eating är associerat med olika demografiska variabler. I studier där Mindful 

Eating Questionnaire använts har samband mellan lågt BMI och ett mer medvetet ätande 

påvisats (49,51). Ett lägre BMI är också förknippat med en bättre förmåga att sluta äta vid 

mättnad och undvika ätande som respons på negativa känslor. Högt BMI tycks höra samman 

med lägre MEQ-poäng i alla underkategorier (49). Ytterligare skillnader finns också beroende 

på kön där kvinnor i högre grad äter som respons av känslor än män. Några samband i den 

genomsnittliga totala graden av mindful eating beroende på kön har däremot ej konstaterats. 

När det kommer till skillnader i graden av mindful eating beroende på ålder har forskarna sett 

att personer över 30 år tycks vara mer medvetna i sitt ätande när det gäller alla underkategorier 

i MEQ, bortsett från när det gäller ”distraktion”. Detta tyder på att äldre i högre utsträckning 

fokuserar på andra saker och tankar när de äter. Inga studier har funnit några skillnader eller 

samband mellan graden av mindful eating beroende på utbildningsnivå eller etnicitet. Högre 

nivå av fysisk aktivitet och mindful eating har emellertid uppdagats ha ett motsatt 

sambandsförhållande (51). Individer som tränar mer förefaller nämligen vara mindre medvetna 

och äter mer som respons på känslor. Detta med undantag för de personer som tränar yoga där 

det finns ett samband mellan antal år och minuter praktiserande i veckan och MEQ-poängen 

(49). I praktiserandet av yoga ingår mindfulness övning vilket sannolikt är anledningen till att 

yoga är associerat till högre grad av mindful eating. Ett dagligt mindfulnesspraktiserande är 

relaterat till mindful eating (52). 

När det sedan kommer till de effekter som utövandet av mindful eating synes ha på människors 

hälsa visar ett flertal studier att mindful eating på olika sätt kan minska överätande (52–54). 

Detta kan i sin tur bidra till viktminskning samt förebygga sjukdomsutveckling kopplat till 

övervikt och fetma. Anledningen till det är bland annat för att praktiserandet av mindful eating 

kan leda till bättre självkontroll (35,54,55), mindre risktagande (35,42) och mindre 

portionsstorlekar (52). Personer med hög grad av medveten närvaro har lättare att kunna stå 

emot energirik mat och stå emot impulsen att äta som respons av negativa känslor och stress 

(52,54). Praktiserandet av mindful eating kan även bidra till en ökad acceptans till ny och 

främmande mat (56). Detta kan därför vara verksamt för att lindra besvär kring matneofobi 

(abnorm rädsla för ny mat).  
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Interventioner och kurser i mindfulness och mindful eating kan leda till positiva effekter på 

hälsa vid ett flertal sjukdomstillstånd. Genom interventioner riktade mot diabetiker har 

forskning pekat på att mindful eating kan förbättra matvanor, glykemisk kontroll och bidra till 

viktminskning (53,57). Det kan således vara en effektiv metod vid behandling av diabetes och 

bidra till ökad och bättre egenvård (57). Metoden har även goda resultat på individer som lider 

av Prader-Willis syndrom då den kan leda till viktnedgång (58,59). Interventioner på individer 

med sjuklig fetma har uppvisat samma resultat som följd av ökad självkontroll, ökad fysisk 

aktivitet och bättre medvetenhet kring mättnad och hunger (60). Detta har kunnat leda till en 

betydande minskning av sjukdomsrisken. Andra studier tyder även på att interventioner med 

mindful eating kan hjälpa individer med nack- och huvudcancer att hantera rädslor och minska 

ångesten som uppstår kring matsituationen (61).  

Studier kring effekter av mindful eating specifikt genomförda på individer med ätstörningar har 

skilda resultat. Flertalet studier visar att praktiserandet kan leda till positiva effekter som 

minskade restriktioner vid Anorexia Nervosa (62) och minskade hetsätningsperioder hos 

personer med hetsätningsstörning, även kallat ”Binge eating disorder” (BED) (42). De har i 

dessa studier även kunnat se effekter som minskad depression. Förtidigt insatta insatser med 

ökad medveten närvaro hos individer med ätstörningar har dock visat sig kunna ha negativa 

effekter (63).  

 

1.3.2 Mindless eating 

Motsatsen till mindful eating är mindless eating vilket innebär saknad av medvetenhet kring 

varför och vad en person äter (9). Att ej vara uppmärksam och medveten i ätandet handlar 

vanligtvis om att äta på grund av vanor och på autopilot. Sociala, psykologiska och 

känslomässiga signaler som guidar och styr personers ätande ignoreras eller uppmärksammas 

ej av personer som äter omedvetet. Ofta styrs dessa av känslor och yttre faktorer istället för 

hunger och mättnad. Detta bidrar till att matvanorna blir obalanserade och ej moderata. Att vara 

omedveten i sitt ätande leder lätt till överätande och konsumtion av ohälsosamma livsmedel.  

 

1.4 Problemformulering 

Det finns i dagens samhälle en rad olika yttre och inre faktorer som i hög grad påverkar 

människors matvanor. Samtidigt finns det ett utbrett problem kring folkhälsosjukdomar, 

exempelvis överviktigt och fetma, som är nära kopplat till matvanor. Mindful eating är ett 
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relativt nytt forskningsområde men trots detta visar studier att det finns tydliga hälsovinster 

med mindfulness och mindful eating. Individer som äter enligt detta begrepp har bland annat 

visat sig ha mindre impulsiva handlingsmönster kring mat och äter mindre portioner samt 

mindre energirikmat. Detta är även associerat med ett lägre BMI. Utövandet av mindful eating 

kan bidra till positiva hälsoeffekter på flera olika fysiska och psykiska åkommor och besvär. 

Trots de faktiskt gynnsamma effekterna som forskning påvisat finns det få studier genomförda 

i en svensk kontext. Därför vore det av intresse och betydelse att undersöka och belysa hur 

medvetna och närvarande människor i Sverige är i sitt ätande.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva graden av mindful eating hos en grupp 

individer på sociala medier i förhållande till Body Mass Index och demografiska variabler. 

 

1.5.1 Frågeställningar 

 Finns det skillnader i graden av mindful eating förhållande till kön? 

 Finns det skillnader och samband i graden av mindful eating förhållande till ålder?  

 Finns det skillnader och samband i graden av mindful eating förhållande till BMI? 

 Finns det skillnader och samband i graden av mindful eating förhållande till 

utbildningsnivå? 

 Finns det skillnader och samband i graden av mindful eating förhållande till huvudsaklig 

sysselsättning? 

  



 

11 

 

2. METOD 

I detta avsnitt följer en redogörelse av studiens metodval. En beskrivning av design, urval, 

datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt, etiska överväganden samt analysmetod framgår.  

 

2.1 Design 

Denna studie genomfördes som en deskriptiv tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats. En 

tvärsnittsdesign innebär att data samlas in vid en viss tidpunkt från mer än ett enda fall (64). 

Detta för att kunna studera mönster och eventuella relationer kopplat till två eller flera variabler.  

 

2.2 Urval 

Ett snöbollsurval (kedjeurval) har tillämpats i denna studie. Detta är ett icke-sannolikhetsurval 

(64) som innebar att deltagare rekryterades genom att ett mindre antal personer, med en jämn 

fördelning när det gäller ålder och kön, kontaktades. Denna urvalsgrupp bestod av tre män och 

tre kvinnor med en spridning i åldrarna 20-30 år, 31-44 år och 45-65 år. Dessa ombads att 

kontakta ytterligare personer att delta i studien, vilket skedde genom att enkäten samt en 

uppmaning om deltagande lades ut och delades på deras Facebook-sidor. Rekryteringen av 

respondenter pågick i en vecka och sammanlagt besvarades enkäten av 270 respondenter, varav 

sex stycken exkluderades då de ej uppfyllde inklusionskriterierna. 

 

2.2.1 Inklusionskriterier 

 Behärska det svenska språket. 

 Vara mellan 20-65 år. 

 Användare av det sociala nätverket ”Facebook”. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Insamlingen av data skedde via en webbaserad enkät skapad i Google Formulär som tillhör 

Google Drive (bilaga 1). Det är en kostnadsfri onlinetjänst som lämpar sig väl för att konstruera 

och hantera enkäter (65). Validiteten och reliabiliteten kring frågorna i enkäten är av betydelse 

och därför grundades enkäten på ett redan existerande och utprövat frågeformulär, Mindful 

Eating Questionnair (MEQ) (49). Detta frågeformulär är utvecklat och testat för att ha en god 

validitet och reliabilitet enligt andra forskare.  
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Det ursprungliga frågeformuläret består av 28 slutna påståenden där svarsalternativen är 

”never/rarely”, ”sometimes”, ”offen”, ”usually/always” (49). De delas in i fem underkategorier 

där påståendena är grupperade efter kategorierna: disinhibition (hämningslöshet) (fråga 1-8), 

awareness (medvetenhet) (fråga 9-15), external cues (yttre signaler) (fråga 16-21), emotional 

response (känslomässig reaktion) (fråga 22-25), distraction (distraktion) (fråga 26-28) (49) 

(bilaga 4,5). Detta frågeformulär och 28 påståenden har tillämpats som en grund för att skapa 

den föreliggande studiens enkät.  

Utöver dessa påståenden inleddes denna enkät med sex stycken bakgrundsfrågor för att få en 

tydlig demografisk bild av respondenterna (bilaga 1). Bakgrundsfrågorna kring kön, ålder, 

längd, vikt, utbildningsnivå och huvudsaklig sysselsättning hämtades från SCB:s frågebank 

(66). Detta för att garantera en så bra frågekonstruktion och formulering som möjligt. För att 

undvika internt bortfall var samtliga enkätfrågor obligatoriska och enkäten gick således inte att 

skicka in om någon fråga inte var besvarad. Underkategorier samt den total MEQ-poängen var 

de beroende variablerna medan BMI och samtliga demografiska variablerna var de oberoende 

variablerna. Variabeln BMI har valts att grupperas och presenteras under demografiska 

variabler i resultatet.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Översättning av Mindful Eating Questionnaire 

Mindful Eating Questionnaire fanns endast tillgängligt på engelska vilket bidrog till att en 

översättning till svenska krävdes. För att enkäten skulle bli likt det frågeformulär som den 

grundades på testades den i flera steg där det översatta svenska formulärets validitet och 

reliabilitet även prövades (bilaga 4,5). En rad olika översättningsmetoder används inom 

forskning idag och ingen tydlig Golden Standard tycks finnas (67–69). För denna studie kom 

översättningen av frågeformuläret MEQ därför grundas på ”tvåpanelsmetoden” (dual-panel) 

(69,70). I översättningsprocessen genomgicks ett flertal steg för att i slutänden nå fram till en 

så överensstämmande översatt version som möjligt (figur 2).  

Det första steget skedde genom att en panel på två personer tillsammans diskuterade och kom 

överens om en översättning de fann mest representativ. Den ena av dessa deltagare hade goda 

kunskaper inom de båda språken, engelska och svenska, och hade därför genom 

bekvämlighetsurval tillfrågats om deltagande. Den första översatta version tilldelades sedan en 

annan grupp individer på fyra personer i steg två, även detta genom bekvämlighetsurval. Dessa 
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kom tillsammans i en fokusgrupp att diskutera det översatta formuläret och tog fram 

revideringsförlag. I detta steg hade de, i enlighet med översättningsmetodens riktlinjer, ej 

tillgång till den ursprungliga engelska versionen. Processen dokumenterades skriftligt av en 

person som inte ingick i fokusgruppen för att mindre revideringar av formuläret sedan kunde 

ske. Detta följdes av steg tre som gick ut på fälttester. Sex stycken personer, med olika 

bakgrunder och variation mellan kön, ålder, BMI, utbildningsnivå och sysselsättning, 

intervjuades öga-mot-öga kring formuläret i detta steg. Genom dessa intervjuer gick det att 

styrka frågeformulärets språk- och innehållsvaliditet (Face- och content validity). Då endast 

liknande synpunkter kom fram vid samtliga intervjuer upplevdes det som att en viss mättnad 

uppnåddes och inga fler intervjuer genomfördes. Små förändringar skedde i utformningen av 

enkäten efter dessa intervjuer.  

De sex individer som blivit intervjuade fick även fylla i den slutgiltiga enkäten under två 

tillfällen med sju dagars mellanrum. Detta för att kunna beräkna reliabiliteten med Cohens 

kappakoefficient enligt test-retestmetoden (bilaga 4) (71). Denna metod beskriver hur väl det 

översatta formuläret var stabilt och pålitligt över tid. Ett kappavärde sträcker sig från 0-1 men 

skall närma sig 1 om de båda mätningar stämmer väl överens och om ingen förändring skett i 

svar beroende på tid. Värden som är runt 0,7- 0,8 ses som mycket bra och värden runt 0,6 

klassas som godtagbar överenstämmelse. Värden som däremot närmar sig 0,3 bör analyseras 

kritiskt. I sällsynta fall kan även kappvärdet bli negativt. Detta är ett tecken på att de två 

mätningarnas överrensstämmelse är lägre än vad som vore förväntat av endast slumpen. 

Slutligen beräknades Cronbach’s alfa som är ett mått på den inre konsistensens- (kongruensen) 

reliabilitet (bilaga 5) (71). Detta gjordes för att bedöma korrelationen och samstämmigheten 

mellan de olika påståendena i det översatta frågeformuläret. Alfakoefficienten är således ett 

mått på om påståendena mäter samma sak dels i varje underkategori, dels i frågeformuläret som 

helhet. Detta värde kan, likt kappa-värdet, sträcka sig från 0-1 med ett gränsvärde och önskvärt 

värde över 0,7. Alfakoefficienten bör ej stiga under värdet 0,3. 
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Figur 2. Beskriver översättnings- och testprocessen av Mindful Eating Questionnaire (MEQ) 

baserat på ”tvåpanelsmetoden”. (n= antal deltagare) 

 

2.4.2 Insamling av data 

När enkäten var klar lades hyperlänken som var kopplad till enkäten ut och den publiceras 

online på Facebook. De personer som blivit tillfrågade att starta spridningen genom 

snöbollsurvalet kontaktades åter igen för att kunna dela länken. Facebook har en central position 

som socialt nätverk och används idag av drygt halva svenska befolkningen, 4,7 miljoner (72). 

Nätverket har en stor spridning av medlemmar med olika kön, åldrar och socioekonomisk 

status. Detta gjorde det till ett lämpligt forum för att få in en bred och spridd urvalsgrupp för 

denna webbenkät.  

Ett tillhörande följebrev/informationsbrev inledde enkäten för att bland annat beskriva syftet 

med studien (bilaga 2). En uppmaning och vädjan till frivilligt deltagande i studien samt att dela 

den vidare medföljde även vid delning av länken (bilaga 3). Enkäten vara öppen för att personer 

skulle kunna besvara den under en vecka, sju dagar. Därefter stängdes enkäten för ytterligare 

svar. För att garantera att enkäten besvarades av ett tillräckligt stort urval skickades en 

påminnelse ut efter tre dagar. Detta genom att återigen lägga ut hyperlänken. En överföring av 
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(n=4)

Revidering

Enskilda fält-intervjuer 
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Revidering
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reliabilitet
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insamlad data skedde automatiskt från Google Formulär till Google Kalkylark (73). Data 

flyttades och öppnades i sin tur i Microsoft Office Excel 2013 för bearbetning av materialet. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden i samband med denna studie har skett i enlighet med de fyra 

forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (64,74). Samtliga principer har beaktats i samband med utformningen och 

utförandet av enkäten. Informationskravet bemöttes genom att deltagarna i och med 

informationsbrev fick information om studien, dess syfte och att det var frivilligt att delta 

(bilaga 2). Detta bemötte också samtyckeskravet då deltagarna helt själva hade rätten att välja 

att medverka. Informationsbrevet kom tydligt i enlighet med konfidentialitets- och 

nyttjandekravet beskriva att enkäten och samtliga svar skulle behandlas konfidentiellt samt att 

de data som samlades in endast skulle användas för det angivna undersökningsändamålet. 

 

2.6 Bearbetning och analys 

2.6.1 Bearbetning och kodning 

Bearbetning och kodning av data skedde i Microsoft Office Excel 2013. Beräkning av BMI 

(vikt/(längd x längd)) genomfördes inledningsvis av respondenternas angivna vikt och längd. 

Därefter kategoriserades även BMI enligt underviktiga (<18,5), normalviktiga (18,5-24,9), 

överviktiga (25,0-29,9) och fetma (>30,0). En kategorisering och indelning gjordes även på 

variabeln ålder. Där valdes kategorierna 20-30 år, 31-44 år, 45-65 år i enlighet med andra 

rapporters indelning. Huvudsaklig sysselsättning delades därefter in i kategorierna 

yrkesverksamma (arbetar som anställd, egen företagare, tjänstledig eller föräldraledig), 

studerande och övriga (pensionär, långtidssjukskriven, arbetssökande, hemarbetande). De som 

angivit svarsalternativ ”övrigt” har placerats in under den kategori som föreföll lämpligast. För 

att kunna genomföra analyser i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) följdes detta 

av kodning av variablerna kön, utbildningsnivå, huvudsaklig sysselsättning och de 28 

påståenden som enkäten byggde på. Samtliga påståenden enligt MEQ kodades och klassades 

på en fyrgradig Likert-skala från ett ”aldrig/ sällan” till fyra ”vanligtvis/ alltid” (49,52). En 

omvänd kodning gjordes dock på påståendena 3-6, 8 och 22-28 (enkätfrågorna 9-12, 14 och 28-

34) (bilaga 5). 
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2.6.2 Statistiska analyser 

Analysen av resultatet skedde i programmet IBM Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS Statistics) version 20.0. Demografiska data sammanställdes och analyserades 

inledningsvis för att beskriva urvalsgruppen. Antal och procentuellfördelning inom de olika 

variablerna beräknades och för ålder samt BMI presenteras även ett medelvärde. Beräkningar 

av de fem enskilda underkategoriernas MEQ-poäng (hämningslöshet, medvetenhet, yttre 

signaler, känslomässig reaktion och distraktion) sammanställdes efter kodning för att ta fram 

den genomsnittliga poängen för hela urvalet. Den totala MEQ-poängen beräknades som 

medelvärdet av underkategoriernas MEQ-poäng (49). Poängen sträcker sig från ett till fyra där 

fyra indikerar hög grad av mindful eating. För samtliga av dessa kategorier och det totala 

medelvärdet redovisades även standardavvikelsen för att visa på spridningen från medelvärdet. 

Desto närmare standardavvikelsen är medelvärdet ju mindre är spridningen i resultatet (75).  

Skillnader mellan de oberoende variablerna och MEQ-poängen analyserades slutligen genom 

det icke-parametriska testet Kruskal Wallis ANOVA. Undantag gjordes för variabeln kön där 

det motsvarande testet Mann- Whitney U test användes. Analyser genomfördes delvis på den 

totala summan av MEQ-poängen men även för samtliga fem underkategorier.  Detta för att 

kunna se de faktiska skillnaderna i relation till varje enskild demografisk variabel. Sammanlagt 

blev det 35 stycken separata analyser. Dessa beskriver ej i vilken riktning skillnaden förekom, 

bara om det faktiskt fanns en skillnad eller ej (75).  

Vidare genomfördes även en korrelationsanalys för att undersöka sambandet mellan de 

beroende- och oberoende variablerna. Detta med Spearmans rangkorrelationskoefficient. 

Analysen gjordes för samtliga oberoende variabler med undantag för kön. Kön är en kategorisk 

variabel på nominalnivå och uppfyllde därmed inte kraven för denna typ av analys. 

Korrelationskoefficienten, betecknat rs alternativt Spearmans  (rho), kan anta ett värde mellan 

+1 och -1 (75). Ett värde nära +1 innebär ett starkt positivt samband medan ett värde nära -1 

innebär ett starkt negativt samband. Antas ett värde nära 0 innebär det att ett svagt linjärt 

samband finns. 
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3. RESULTAT 

I detta avsnitt följer en redogörelse av studiens resultat. En beskrivning av urvalets 

demografiska fördelning framgår inledningsvis genom deskriptiv statistik. Därefter presenteras 

de statistiska analysernas utfall om graden av mindful eating för samtliga deltagare dels 

gruppens totala MEQ-poäng, dels de olika underkategoriernas MEQ-poäng. Skillnader och 

samband mellan kategorierna och de oberoende variablerna beskrivs slutligen. Resultatet 

presenteras i såväl text som tabeller. 

 

3.1 Deskriptiv statistik 

Deltagarna för den föreliggande studien bestod främst av yrkesverksamma och välutbildade 

kvinnor i åldern 20-30 år (tabell 1). Sammanlagt deltog 264 stycken respondenter med en 

medelålder på 33,4 ±11,9 och med ett genomsnittligt BMI på 24,2 ±3,9. Majoriteten av 

deltagarna var normalviktiga (BMI 18,5- 24,9). 

 

Tabell 1. Beskrivning av urvalets demografiska fördelning 

Demografiska variabler 

(n=264) 

n % M SD 

Kön 

    Kvinna 

    Man 

 

213 

51 

 

80,7 

19,3 

  

 

Ålder 

    20-30 

    31-45 

    46-65 

 

 

163 

41 

60 

 

 

61,7 

15,5 

22,7 

 

33,4 

 

±11,9 

 

Body Mass Index (BMI) 

    Undervikt <18,4 

    Normalvikt 18,5- 24,9 

    Övervikt 25,0- 29,9 

    Fetma >30,0 

 

 

7 

163 

73 

21 

 

 

2,7 

61,7 

27,7 

8,0 

 

24,2 

 

±3,9 
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Utbildningsnivå 

    Grundskola 

    Gymnasial 

    Universitet- eller högskola 

 

6 

69 

189 

 

2,3 

26,1 

71,6 

  

 

Huvudsaklig sysselsättning 

    Yrkesverksamma 

    Studerande 

    Övriga 

 

 

167 

83 

14 

 

 

63,3 

31,4 

5,3 

  

n= antal respondenter för varje variabel 

M= medelvärde 

SD= standardavvikelse  

 

Samtliga deltagares totala poäng av mindful eating var 2,82 ±0,38 (tabell 2). Högre poäng 

indikerar högre grad av mindful eating. De enskilda underkategoriernas medelpoäng finns 

redovisade i tabell 2 och spridningen för samtliga medelpoäng i respektive kategori låg över 

0,59. Lägst poäng rapporterades på underkategorin medvetenhet och högst poäng på 

känslomässig reaktion. Denna hade även störst spridning från medelvärdet. 

 

Tabell 2. Beskriver graden av Mindful Eating (MEQ-poängen) för samtliga respondenter 

Kategorier              

(n=264) 

Poäng SD      (min;max) 

Hämningslöshet 2,95 ±0,59 

 

Medvetenhet 

 

2,55 

 

±0,60 

 

Yttre faktorer 

 

2,67 

 

±0,61 

 

Känslomässig reaktion 

 

3,01 

 

±0,69 

 

Distraktion 

 

2,91 

 

±0,63 

 

Total poäng  

 

2,82 

 

±0,38   (1,49;3,54) 

SD= standardavvikelse 
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3.2 Skillnad i graden av mindful eating i förhållande till demografiska variabler 

Den genomsnittliga MEQ-poängen visade att skillnader fanns i förhållande till kön inom tre av 

kategorierna (tabell 3). Kvinnor var mer medvetna än män när det kom till hämningslöshet och 

yttre faktorer. Ett omvänt förhållande förekom vid kategorin känslomässig reaktion där män 

hade högre MEQ-poäng. Inga signifikanta skillnader fanns på den totala MEQ-poängen mellan 

könen.  

 

Tabell 3. Beskriver skillnaderna i graden av Mindful Eating (MEQ-poängen) i förhållande till 

kön 

Kategorier              

(n=264) 

Kvinna 

(n= 213) 

Man 

(n= 51) 

U-värde 

Hämningslöshet 3,00 2,71 3955,5** 

 

Medvetenhet 

 

2,56 

 

2,52 

 

5137,5 

 

Yttre faktorer 

 

2,75 

 

2,36 

 

3592,0*** 

 

Känslomässig reaktion 

 

2,93 

 

3,31 

 

3457,5*** 

 

Distraktion 

 

2,87 

 

3,05 

 

4555,5 

 

Total poäng  

 

2,82 

 

2,79 

 

5095,0 

U-värde= Mann-Whitney U värde * p<0,05  ** p<0,01 *** p<0,001 

 

Skillnader i graden av mindful eating mellan olika åldersgrupper förekom vid två av 

underkategorierna (tabell 4). De personer som var mellan 20- 30 år rapporterade en lägre poäng 

vid hämningslöshet än de övriga grupperna. Dessa hade dock en högre poäng när det kom till 

kategorin distraktion jämfört med de äldre deltagarna, främst i jämförelse med de mellan 45-65 

år. De äldsta deltagarna hade lägst grad av mindful eating men denna skillnad var dock ej 

statistiskt signifikant. 

 

Tabell 4. Beskriver skillnaderna i graden av Mindful Eating (MEQ-poängen) i förhållande till 

ålder 

Kategorier              

(n=264) 

20-30 år 

(n= 163) 

31-44 år 

(n= 41) 

45-65 år 

(n=60) 

x2 df 

Hämningslöshet 2,82 3,22 3,12 26,69*** 2 
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Medvetenhet 2,52 2,65 2,58 1,72 2 

 

Yttre faktorer 

 

2,69 

 

2,56 

 

2,69 

 

1,70 

 

2 

 

Känslomässig reaktion 

 

 

3,05 

 

3,18 

 

2,78 

 

4,94 

 

2 

Distraktion 2,99 2,94 2,65 9,53** 2 

 

Total poäng  

 

2,81 

 

2,91 

 

2,76 

 

2,84 

 

2 

x2= chi-två värdet df= Frihetsgrader * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 

 

Skillnader i graden av mindful eating mellan personer med olika BMI förekom mellan fem av 

de beroende variablerna (tabell 5). Skillnader fanns också mellan den totala MEQ-poängen och 

BMI. Deltagare med fetma (BMI >30) hade lägst total MEQ-poäng och normalviktiga (BMI 

18,5-24,9) hade högst total poäng. Underviktiga och överviktiga hade likvärda totalpoäng. När 

det kom till underkategorierna fanns även skillnader vid kategorierna hämningslöshet, 

medvetenhet, känslomässig reaktion och distraktion. Underviktiga och normalviktiga hade en 

högre poäng när det gällde hämningslöshet än de med övervikt och fetma. Ju högre BMI desto 

lägre grad av mindful eating. Ett liknande förhållande existerade även för känslomässig 

reaktion. För kategorin medvetenhet hade normalviktiga högst poäng medan underviktiga hade 

betydligt lägre poäng. Detta även i jämförelse med de med övervikt och fetma som hade 

likvärdiga poäng men lägre poäng än de med normalvikt. När det kommer till distraktion var 

normalviktiga de med högst grad av mindful eating följt av överviktiga, underviktiga och lägst 

poäng hade de deltagare med fetma. 

 

Tabell 5. Beskriver skillnaderna i graden av Mindful Eating (MEQ-poängen) i förhållande till 

Body Mass Index 

Kategorier             

(n=264) 

BMI 

<18.4 

(n= 7) 

BMI  

18.5-24.9 

(n= 163) 

BMI  

25.0-29.9 

(n= 73) 

BMI  

>30 

(n= 21) 

x2 df 

Hämningslöshet 3,00 3,01 2,88 2,67 9,26* 3 

 

Medvetenhet 

 

2,12 

 

2,62 

 

2,45 

 

2,48 

 

8,60* 

 

3 

 

Yttre faktorer 

 

2,45 

 

2,69 

 

2,65 

 

2,65 

 

2,50 

 

3 

 

Känslomässig reaktion 

 

3,32 

 

3,14 

 

2,85 

 

2,42 

 

20,68*** 

 

3 

 

Distraktion 

 

2,67 

 

3,04 

 

2,77 

 

2,43 

 

19,04*** 

 

3 



 

21 

 

 

Total poäng  

 

2,71            2,90 

 

2,72 

  

2,53 

 

21,30*** 

 

3 

x2= chi-två värdet df= Frihetsgrader * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 

 

Den enda variabel som påvisade några skillnader mellan graden av mindful eting och 

utbildningsnivå var yttre faktorer (tabell 6). Deltagare med grundskoleutbildning hade markant 

lägre poäng än de övriga. Högre utbildning var associerat med högre grad av mindful eating 

men inga signifikanta skillnader fanns där emellan. 

 

Tabell 6. Beskriver skillnaderna i graden av Mindful Eating (MEQ-poängen) i förhållande till 

utbildningsnivå 

Kategorier             

(n=264) 

Grundskola 

(n= 6) 

Gymnasial 

(n= 69) 

Universitet 

eller högskola 

(n= 189) 

x2 df 

Hämningslöshet 2,71 3,06 2,91 4,16 2 

 

Medvetenhet 

 

2,67 

 

2,49 

 

2,57 

 

0,87 

 

2 

 

Yttre faktorer 

 

1,81 

 

2,65 

 

2,71 

 

9,02* 

 

2 

 

Känslomässig reaktion 

 

2,92 

 

2,93 

 

3,04 

 

1,11 

 

2 

 

Distraktion 

 

2,94 

 

2,83 

 

2,93 

 

0,85 

 

2 

 

Total poäng  

 

2,61 

 

2,79 

 

2,83 

 

0,95 

 

2 

x2= chi-två värdet df= Frihetsgrader * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 

 

Skillnader mellan graden av mindful eating och huvudsakliga sysselsättningen fanns enbart på 

underkategorin hämningslöshet (tabell 7). Yrkesverksamma och övriga deltagare hade liknande 

poäng vilket skiljde sig från studerande som hade lägre poäng. Deltagare klassade som ”övriga” 

hade lägst total MEQ-poäng men inga skillnader var statistiskt signifikanta. 

 

Tabell 7. Beskriver skillnaderna i graden av Mindful Eating (MEQ-poängen) i förhållande till 

huvudsaklig sysselsättning 

Kategorier              

(n=264) 

Yrkes-

verksamma 

(n= 167) 

Studerande 

(n= 83) 

Övriga 

(n= 14) 

x2 df 
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Hämningslöshet 3,05 2,72 3,01 18,82*** 2 

 

Medvetenhet 

 

2,59 

 

2,49 

 

2,50 

 

1,45 

 

2 

 

Yttre faktorer 

 

2,70 

 

2,67 

 

2,35 

 

4,35 

 

2 

 

Känslomässig reaktion 

 

3,01 

 

3,08 

 

2,57 

 

2,04 

 

2 

 

Distraktion 

 

2,87 

 

3,00 

 

2,81 

 

1,80 

 

2 

 

Total poäng  

 

2,84 

 

2,79 

 

2,65 

 

4,96 

 

2 

x2= chi-två värdet df= Frihetsgrader * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 

 

3.3 Samband mellan graden av mindful eating och demografiska variabler 

Utfallet visade att det fanns svaga negativa samband mellan den total MEQ-poängen och BMI 

samt huvudsaklig sysselsättning (tabell 8). Samband mellan graden av mindful eating och ålder 

fanns på poängen för underkategorierna hämningslöshet och distraktion. För BMI förekom det 

svaga negativa samband för hämningslöshet, känslomässig reaktion och distraktion. Samtliga 

med en signifikansnivå på >0,01. Ytterligare svagt negativt samband förekom i förhållande till 

huvudsakliga sysselsättningen och på underkategorin hämningslöshet. Inga associationer 

mellan övriga variabler gick att urskilja. 

 

Tabell 8. Beskriver sambandet mellan graden av Mindful Eating (MEQ-poängen) och de 

demografiska variablerna 

Kategorier 

(n=264) 

Ålder 

 

 

Rho          

Body Mass 

Index (BMI) 

 

Rho        

Utbildnings-

nivå 

 

Rho          

Huvudsaklig 

sysselsättning 

 

Rho        

Hämningslöshet 

 

0,292*** -0,174** -0,110 -0,222*** 

Medvetenhet 

 

0,072 -0,083 0,050 -0,072 

Yttre faktorer 

 

-0,015 -0,032 0,093 -0,087 

Känslomässig reaktion 

 

-0,074 -0,259*** 0,048 -0,013 

Distraktion  -0,173** -0,205*** 0,053 0,051 

 

Total poäng 

 

-0,035 

 

-0,235*** 

 

0,049 

 

-0,134* 

Rho= Spearmans rangkorrelationskoefficient * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 
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4. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva graden av mindful eating hos en grupp 

individer på sociala medier i förhållande till Body Mass Index och demografiska variabler. 

Huvudresultatet visade att deltagarna generellt sett hade en relativt god grad av mindful eating 

med en total MEQ-poäng på 2,82. Högst poäng hade de på underkategorin känslomässig 

reaktion (3,01) och lägst poäng på medvetenhet (2,55). Skillnader och samband mellan den 

totala graden av mindful eating och de oberoende variablerna förekom endast för BMI. Ingen 

av de demografiska variablerna hade några signifikanta skillnader men för huvudsaklig 

sysselsättning fanns ett svagt negativt samband. Mellan de olika underkategorierna och de 

oberoende variablerna kunde ett flertal skillnader och samband identifieras. Bland kvinnorna 

och männen skiljde det sig mellan kategorierna hämningslöshet, yttre faktorer och 

känslomässig reaktion. Skillnader och samband fanns mellan åldersgrupperna och 

hämningslöshet samt distraktion. När det kom till BMI var det dels på den totala MEQ-poängen, 

dels på poängen för hämningslöshet, medvetenhet, känslomässig reaktion och distraktion. För 

kategorin medvetenhet gick det dock ej att finna något signifikant samband. För de övriga två 

fanns det endast skillnad emellan utbildningsnivå och yttre faktorer samt huvudsaklig 

sysselsättning och hämningslöshet. För den sistnämnda gick det även att identifiera ett svagt 

negativt samband.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade att den totala MEQ-poängen för samtliga deltagare var 2,82. 

Detta indikerade att personerna i denna urvalsgrupp på sociala medier hade en moderat grad av 

mindful eating. Urvalsgruppen bestod främst av normalviktiga personer, majoriteten kvinnor, 

med en medelålder på 33,4 år och hög utbildningsnivå. Detta är inte representativt och det är 

därför av betydelse att ha i åtanken att det kan ha påverkat poängen och vinklat resultat. Tidigare 

studier visar dock på likvärdiga siffror där den totala MEQ-poängen till och med är något högre 

och sträcker sig från 2,89- 2,92 (49,51,52). Dessa studier har även de ett urval där majoriteten 

består av normalviktiga kvinnor med en hög utbildningsnivå. Medelåldern i dessa studier är 

inte helt överensstämmande men de överlappar den aktuella studiens medelålder (49,51,52). En 

jämförelse mellan dessa tidigare studier och den föreliggande studien är därför inte helt 

irrelevant och kan visa på någon form av samstämmighet. Tidigare forskning visar att 

människor överlag inte är medvetna om hur många val de gör kring mat per dag och blir 
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förvånade över mängden mat som de faktiskt konsumerar (19,20). Detta resultat visade att den 

undersökta gruppen inte heller var medvetna kring sitt ätande i någon större utsträckning. 

Deltagarna hade högst poäng i underkategorin känslomässig reaktion (3,01 ±0,69) vilket 

betyder att de ej äter som respons på negativa känslor i högre grad. Detta stämmer väl överens 

med tidigare studier där den kategorin rapporterats ha högst MEQ-poäng (3,17 ±0,67) (51). 

Med tanke på urvalsgruppen hade en lägre poäng snarare varit förväntad då tidigare studier 

visar att kvinnor ofta äter just som respons på negativa känslor. Det går däremot att urskilja att 

denna kategori hade störst spridning och analyserna visade att det fanns skillnader mellan könen 

i denna kategori. Männen hade en betydande högre MEQ-poäng (3,31) än kvinnorna (2,93). 

Detta tyder på att kvinnorna i större utsträckning än männen äter på grund av känslor. Detta 

styrks även av tidigare studier som har påvisat likvärdiga resultat (49).  

Personer med hög grad av medveten närvaro kring måltiden beskrivs lättare kunna stå emot 

energirik mat och impulsen att äta som respons på negativa känslor (52,54). Detta kan bero på 

att praktiserandet av mindful eating bland annat kan leda till bättre självkontroll (35,54,55). 

Sockerrika produkter är exempel på energirik mat som ofta konsumeras just som ett attribut för 

känslor och fungerar som självbelönande tröstmat (33). I Sverige är sockerkonsumtionen hög 

och konsumtionen är som högst hos just kvinnor (17,18). Char Wilkins har uttalat att det i 

enlighet med mindful eating är viktigt att utforska vad det är som ”äter individen” och vad det 

i nästa steg är som gör att individen äter det den gör (76,77). Med det menas att människor kan 

vara hungriga men att de inte nödvändigtvis är det på mat, utan det snarare handlar om att hjärtat 

är hungrigt. Personer äter därmed mer eller mindre sina känslor, så som rädsla, sorg och 

belöning. Att öka medvetenheten kring det ”hungriga hjärtat” och vilka konsekvenser ett 

tanklöst ätande som respons på negativa känslor kan ha, främst hos kvinnor, skulle därför kunna 

vara av betydelse ur ett hälsoperspektiv. Att förflytta uppmärksamheten från det yttre till det 

inre och kroppens biologiska reaktioner är enligt forskare således ett första steg för att flytta 

fokus från exempelvis ett tröstätande och bli mer medveten (76,77). Genom utövande av 

mindful eating skulle människor kunna förstå, njuta och uppskatta mat och ätandet på ett annat 

vis och minska sina ohälsosamma matvanor. 

Övriga skillnader mellan kvinnor och män visade att kvinnorna i högre utsträckning än männen 

var medvetna om olika yttre signaler och miljöfaktorer som triggar ätandet. Männen tycks enligt 

resultatet styras i relativt hög grad av just denna faktor eftersom deras MEQ-poäng låg på 2,36. 

Resultatet tyder även på att kvinnorna i högre utsträckning hade en bättre förmåga att sluta äta 

som respons på mättnad och lyssnade mer till inre kroppsliga reaktioner än vad männen gjorde. 
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Männen var alltså inte alls lika medvetna om dessa biologiska faktorer som styr människors 

ätande. Detta i och med att de hade en lägre poäng på underkategorin hämningslöshet (2,71).  

Samma skillnad gick även att se i förhållande till ålder men där fanns det även ett positivt 

samband mellan ålder och underkategorin hämningslöshet. Detta kan tolkas som att de äldre 

deltagarna, över 30 år, i större utsträckning, än de mellan 20-30 år, slutade äta vid mättnad. 

Även om det fanns signifikanta skillnader och ett samband dem emellan var den lägsta poängen 

relativt hög (2,82).  Det som också går att se i detta resultat var att de allra äldsta deltagarna, 

45-65 år, i högre grad än de övriga stördes av andra aktiviteter vid ätandet. Dessa hade lägst 

poäng på underkategorin distraktion (2,65) och det pekar på att dessa personer oftare gör flera 

saker samtidigt och inte fokuserar på maten under själva måltiden. Denna grupp hade också 

lägst total MEQ-poäng (2,76). Däremot gick det ej att se några signifikanta skillnader eller 

samband beroende på ålder och den totala graden av mindful eating.  

Tidigare studier har påvisat liknande resultat där de också kommit fram till att äldre personer 

har lägre poäng på underkategorin distraktion och att det ej förekommer några statistiska 

signifikanta skillnader eller samband på den totala graden av mindful eating (49). Forskare har 

dock kunnat se att personer över 30 år är mer medvetna i samtliga av de övriga 

underkategorierna. När ålder kontrolleras mot yoga-praktiserande kunde de i den studien dock 

se att sambandet inte längre var signifikant. I den föreliggande studien gick det snarare att utläsa 

trender som visade att personer mellan 30-45 år var mest medvetna och de mellan 45-65 år var 

minst. Detta är intressant då det också är i denna äldre åldersgrupp som prevalensen av fetma 

har ökat i Sverige (11). De unga vuxna är även de i Sverige som rapporterats ha sämst matvanor 

(18). Detta gick dock ej att statistiskt fastställa och resultatet kan bero på urvalsgruppens 

fördelning och skillnaden mellan de andra studierna åldersindelning.   

Den enda oberoende variabel som visade på skillnader och samband med den totala graden av 

mindful eating var BMI. Ett svagt negativt samband fanns. Detta betyder att personer med lägre 

vikt hade högre MEQ-poäng och bättre medveten närvaro kring sitt ätande. Förhållandet 

stämmer dock ej helt då normalviktiga personer hade högre poäng än underviktiga. Detta 

resultat var överensstämmande med tidigare studier där det bekräftats att ett lägre BMI är 

korrelerat med en högre grad av mindful eating (49,51). I dessa studier har forskarna ej gjort 

någon åtskillnad på normalviktiga och underviktiga vilket kan bidra till skillnaden i denna 

jämförelse. De har dessutom sett skillnader och samband mellan alla underkategorier i tidigare 

studier vilket endast nästintill var fallet i detta resultat.  
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I denna studie har skillnader identifierats mellan BMI och fyra av underkategorierna, alla utom 

yttre faktorer. Ett negativt samband fanns i samtliga av dessa där personer med fetma hade lägst 

poäng vad gäller kategorierna hämningslöshet (2,67), känslomässig reaktion (2,42) och 

distraktion (2,43). De och överviktiga hade även lägre poäng än normalviktiga i underkategorin 

medvetenhet, medan personer med undervikt hade absolut lägst poäng (2,12). Underviktiga var 

överlag ganska medvetna, sett från den totala graden av mindful eating. När det dock kommer 

till kategorin medvetenhet var de å andra sidan inte alls lika medvetna om hur maten kan ha en 

inverkan på sinnet. Dessa tycks även påverkas i större grad av yttre faktorer än de övriga, dock 

fanns där ej med några signifikanta skillnader eller samband.  

Något anmärkningsvärt var dock att underviktiga också rapporterade betydligt högre poäng 

(3,32) än övriga på underkategorin känslomässig reaktion. Detta indikerar att denna grupp var 

mycket medvetna kring ätandet som respons på negativa känslor. Det skulle kunna vara kopplat 

till att underviktiga kan anses som hyperuppmärksamma enligt medvetenhetsskalan (9). Denna 

grupp skulle kunna antas ha full kontroll, nästintill vara besatta, kring sin konsumtion. Hur 

gruppen exakt ser ut i denna studie är dock endast spekulationer då undervikt inte behöver vara 

kopplat till ett sjukligt ätbeteende. Skillnaden mellan de olika BMI-grupperna när det gäller 

denna underkategori var också intressant ur den aspekten att de med fetma hade påfallande 

lägre poäng (2,42) än de övriga. Dessa skulle således kunna ses mer som omedvetna (mindless) 

på medvetenhetsskalan och därmed inte reflekterar i lika hög grad över sina matvanor. Likt som 

för kvinnor, som tidigare diskuterats, är detta en aspekt som ur ett hälsoperspektiv kan vara 

viktigt att utforska vidare. Detta då praktiserandet av mindful eating kan vara betydande för att 

kontrollera och minska ätandet som respons på negativa känslor (52,54). Att personer med 

fetma var mer omedvetna kan ses som generella drag i samtliga underkategorier och på den 

totala graden av mindful eating. Gruppen normalviktiga vore tvärtom exempel på personer som 

befinner sig i mitten av medvetenhetsskalan och därmed är mer medvetet närvarande kring 

måltiden.  

Utav detta resultat går det att anta att normalviktiga har en bättre förmåga att sluta äta vid 

mättnad, undvika ätande som respons på negativa känslor och inte influeras lika mycket eller 

utsätter sig för andra aktiviteter i samband med måltiden. Dessa var mer medvetet närvarande 

än de övriga och därmed mer medvetna om effekterna som mat har på sinnet samt hur de 

påverkar olika känslomässiga tillstånd. Mindful eating kan bidra till att personer får en bättre 

självkontroll och äter mindre portionsstorlekar vilket också kan bidra till förbättrade matvanor 

och viktnedgång (35,42,52,54,55). Att personer med normalvikt var de som hade högst grad av 
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mindful eating var därför tämligen väntat. Att de med övervikt eller fetma således hade sämre 

poäng kan betyda att mindful eating kan bidra till goda hälsoeffekter hos dessa. I Sverige läggs 

cirka 18 miljarder kronor per år på kostnader som är kopplat främst till högt BMI och 

följdsjukdomar knutet till det (15). En hälsosammare livsstil med bättre matvanor är därmed av 

betydelse för den svenska folkhälsan och de enskilda individerna då det kan förebygga och 

minska risken att drabbas av ett flertal sjukdomar (17). Mindful eating skulle kunna vara en 

metod som bidrar till bättre hälsa då studier visar att interventioner med mindful eating är 

effektiva på denna målgrupp och kan öka deras känsla av de biologiska reaktionerna som 

hunger och mättnad (54,60). Men även lära sig att fokusera på själva måltiden och ej styras av 

distraktioner av andra aktiviteter vid ätandet. Att äta exempelvis framför tv:n eller vid liknande 

situationer där fokus ej är på vad som förtärs kan enligt ett flertal studier bidra till 

överkonsumtion (19,25–28). Främst på grund av minskad uppmärksamhet på just mättnads- 

och hungerkänslor. Underkategorierna hämningslöshet och distraktion har alltså en nära 

sammankoppling och skillnader och samband fanns i denna studie mellan dessa. 

Tidigare forskning visar att det skiljer sig mellan vad som påverkar normalviktiga och 

överviktiga personers matvanor mest (21,30). Överviktiga och personer med fetma skall enligt 

dessa studier främst styras av olika yttre/externa faktorer medan normalviktiga av de inre. Detta 

innebär att överviktiga personer slutar äta på grund av att ett tv-program tar slut eller att maten 

på tallriken tar slut, medan normalviktiga personer snarare slutar äta på grund av 

mättnadskänslorna som uppstår. Däremot var det faktumet inte helt tydligt i detta resultat då 

yttre faktorer var den enda underkategori som ej visade på några signifikanta skillnader mellan 

dessa BMI-grupper. Det är annars den kategori som tydligt skulle kunna gestalta 

miljöfaktorernas påverkan på ätandet. Kategorin distraktion skulle dock också kunna visa på 

hur andra yttre faktorer har en betydande inverkan på konsumtionen hos personer med övervikt. 

Som beskrivet fanns en skillnad och negativt samband, där personer med fetma hade lägst 

poäng men där även underviktiga rapporterat en lägre poäng än övriga. Det är ej bara de med 

fetma som främst påverkas av dessa yttre faktorer utan paradoxalt handlar det om alla som 

fokuserar mycket på matvanor och viktkontroll (36). Att underviktiga också hade en lägre 

poäng skulle därför kunna förklaras av detta. I övrigt gick det att se att normalviktiga i högre 

utsträckning var medvetna om just de inre faktorerna som mättnadskänslor, då de hade högre 

poäng på kategorin hämningslöshet än de övriga grupperna. Detta var förväntat för det är av 

betydelse att förlita sig på sig själv och på de fysiologiska känslorna snarare än på yttre signaler 

för att uppnå energibalans (21).  
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De skillnader som gick att identifiera mellan graden av mindful eating i förhållande till 

utbildningsnivå var endast vid underkategorin yttre signaler. Trots att en skillnad gick att se har 

inget signifikant samband mellan de olika grupperna identifierats. Skillnaden visade dock på 

att ju högre utbildningsnivå desto mindre styrs personerna av dessa yttre signaler. Oroväckande 

låga MEQ-poäng rapporterades från de med endast grundskoleutbildning (1,81). Att i hög grad 

styras av de yttre faktorerna kan i dagens överflöds samhälle lätt bidra till en överkonsumtion. 

Ett omedvetet ätande är följaktligen bekymmersamt. Forskning visar att människor kan äta upp 

emot 30 % mer om olika miljöfaktorer är manipulerade (20,30–32). Utbildningsnivån är en 

social gradient som är nära kopplat till olika folkhälsosjukdomar som övervikt och fetma (6). 

Kosthållningen hos personer med lägre utbildningsnivå visar även de på skillnader där de 

generellt äter mindre hälsosam mat (17,18). Inga studier kring mindful eating har dock kunnat 

peka på att det finns skillnader eller samband beroende på utbildningsnivå och den totala graden 

av mindful eating, så inte heller i denna studie. De deltagare som hade lägst utbildning 

rapporterade lägst total MEQ-poäng (2,61) och ju högre utbildningsnivå desto högre poäng 

(2,79, 2,83). Trender gick således att se men inga signifikanta skillnader eller samband fanns 

där emellan.  

Enda skillnaderna som fanns mellan graden av mindful eating och huvudsaklig sysselsättning 

var på poängen för hämningslöshet. Ett negativt samband förekom också. Studenter hade där 

en lägre poäng i jämförelse med de som arbetade eller sågs som övriga, det vill säga arbetslösa, 

sjukskriva och förtidspensionärer. Denna grupp hade även markant lägre poäng på kategorin 

yttre faktorer och känslomässig reaktion, inga signifikanta skillnader eller samband förekom 

dock dess emellan. Den totala MEQ-poängen var även den lägst hos de personer som klassats 

som övriga. Inga signifikanta skillnader förekommer mellan dem, men ett svagt negativt 

signifikant samband tycks finnas.  

 

4.2 Metoddiskussion 

En kvantitativ ansats var tillämpad i den föreliggande studien. Denna ansats lämpar sig väl för 

syftet och frågeställningarna för att beskriva graden av mindful eating i en grupp individer på 

sociala medier i Sverige. Studien hade en tvärsnittdesign vilket innebar att det inte var möjligt 

att fastställa något orsak- och verkansamband eller spegla någon förändring över tid. Det gick 

därmed ej att dra några kausala slutsatser. Denna metod var dock väl lämpad då syftet inte var 

att undersöka förändringar inom mindful eating över tid utan endast presentera skillnad och 

samband mellan variablerna vid en specifik tidpunkt. I och med att mindful eating fortfarande 



 

29 

 

är ett relativt litet forskningsfält, med bristande vetskap kring förhållandet mellan mindful 

eating och demografiska variabler i en svensk kontext, var detta en god utgångpunkt för att 

utforska läget innan vidare större studier genomförs.  

Distributionen av enkäten skedde genom en webbenkät på sociala medier. Det förekommer en 

rad olika fördelar såväl som nackdelar med denna metod som har tagits i beaktning innan 

genomförandet. Att använda sig av webbenkäter är ett enkelt sätt att nå ut till ett stort urval till 

en låg kostnad (64,71). Den låga kostnaden beror dels på att det krävs en mindre arbetsinsats 

och att metoden är tidsbesparande då materialbearbetning och sammanställning sker 

automatiskt, dels på grund av minskade administrativa kostnader som en postenkät hade 

bidragit till. Då den föreliggande studien helt saknat ekonomiska förutsättningar och därmed 

varit väl begränsad har detta varit av stor betydelse. Webbenkäter har även visat sig lätt nå ut 

till en bred population med stor geografisk spridning inom landet och möjliggör för 

respondenterna att själva välja att besvara enkäten i lugn och ro i ensamhet. Detta var önskvärt 

då målet var att inte ha någon geografisk begränsning utan att nå en spridd urvalsgrupp med 

olika demografisk bakgrund runt om i Sverige. Att nå ut till dessa på en kort tid var också 

relevant då tiden för datainsamling var begränsad. Jämfört med postenkäter har webbenkäter 

en snabbare svarsfrekvens då det av många människor betraktas som ett mer attraktivt format 

(64). En annan potential med denna typ av utskick var att svarsfrekvensen ofta blir högre än vid 

postenkäter. Genom att denna studie krävde att samtliga frågor i enkäten var besvarade innan 

det gick att skicka in den, gick det även att på ett effektivt sätt begränsa det interna bortfallet.  

De nackdelar som ofta berörs när det gäller denna typ av distribution är att urvalet begränsas 

till en viss population som har tillgång till internet (64). Detta var främst aktuellt tidigare då 

internetanvändandet var mer begränsat och en webbenkät således krävde att respondenterna 

själva valde att bekosta internetkostnaden och riskera en blockerad telefonlinje. Idag är 

internetanvändandet betydligt mer etablerat och denna eventuella bias ses därför som mer 

begränsad och bör ej influerat urvalet i större utsträckning. Användningen av endast ett specifikt 

forum vid spridningen kan även de bidragit till ett skevt urval. Facebook som socialt forum har 

dock en stor spridning mellan människor i alla samhällsklasser, från unga till äldre (78). En 

skev fördelning av urvalet var därför ej nödvändigtvis att förvänta. Ökningen av 

internetanvändandet har även bidragit till att webbenkäter eller webbsurveys har blivit en allt 

vanligare datainsamlingsform (64). Risken med detta är att det kan bidra till en ”överutforskad 

population” och respondenttrötthet. Detta gör att de som besvarat denna studies enkät 

förmodligen var de som också är mest intresserade av ämnet vilket kan ha påverkat fördelningen 
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av personerna med olika bakgrund. Ett utskick via postenkäter hade dock kunna bidragit till 

samma resultat, om än färre deltagare hade varit väntat. När det kommer till undersökningar 

som berör levnadsvanor tenderar det att vara främst kvinnor som deltar, likt i den föreliggande 

studien. Tidigare studier genomförda kring mindful eating har även de ett urval som främst 

består av kvinnor. Eftersom syftet med studien ej var att dra några generella slutsatser kring 

hela befolkningen i Sverige var dock detta inget problem. God vetskap om vilken bakgrund 

som respondenterna har bidrar till att det var lättare att beskriva vilka som resultatet gäller för.  

En risk med webbenkäten är att det ej gick att garantera att en person endast fyllt i enkäten en 

gång eller att denne använt en falsk identitet och fyllt i den flera gånger av illvilja (64). När 

identiska dubbla svar registrerats har en av dessa dock kunna plockats bort. Det förutsätter 

däremot inte att folk har bluffat svar. Andra problem med enkäten var eventuell under- och 

överrapportering av svaren, vilket kan ske såväl medvetet som omedvetet. Detta är dock svårt 

att undgå och var därmed något som bara bör reflekteras kring i studier där frågor finns om 

exempelvis levnadsvanor och vikt. Att kategorisera människor utefter BMI är inte heller ett helt 

perfekt mått då muskulösa personer kan vara normalviktiga, men enligt BMI-formeln tolkas 

som överviktiga eller som personer med fetma (79). 

För att nå ut med webbenkäten på Facebook användes ett snöbollsurval. Metoden bidrog till att 

det ej var möjligt att få vare sig ett slumpmässigt- eller representativt urval (64). För att nå ett 

representativt urval där resultatet gått att generalisera hade ett slumpmässigt urval varit 

önskvärt. Inom ramen för denna studie ansågs det dock inte vara möjligt. Ytterligare problem 

med denna urvalsmetod var att information kring externt bortfall inte har kunnat beräknas. Det 

var således otydligt vilka som inte valt att delta och någon bortfallsanalys har ej gått att 

genomföra. Men som tidigare beskrivits går det att tydligt redogöra för den urvalsgrupp som 

resultatet baserats på. Vissa begränsningar i denna form av urvalsmetod var även risken att 

endast de närmaste vännerna till de som startade spridningen skulle välja att besvara enkäten. 

Flera bekantas bekanta till dessa har dock frivilligt valt att dela den vidare och det har bidragit 

till att enkäten även spridits utanför den inre umgängeskretsen.  

För att undvika att en skev fördelning av respondenter skulle uppstå startades delningen 

(snöbollen) av enkäten av tre kvinnor och tre män på Facebook. Det var en kvinna och en man 

i varje åldersgrupp. Hur spridningen tog sig var omöjligt att styra och så även vilka som valde 

att besvara enkäten. En jämn fördelning har därmed ej uppstått och det har bidragit till viss 

problematik med utfallet beroende på urvalsgrupperna. Då urvalsmetoden inte ställde några 

krav på att en viss fördelning mellan grupperna skulle uppstå har detta lett till en skev fördelning 
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mellan de olika oberoende variablerna. Vissa av urvalsgrupperna har följaktligen blivit relativt 

små och kan därmed påverkat utfallet i analyserna. Detta gällde främst de som tillhör grupperna 

grundskola, underviktiga och övriga (arbetslösa, sjukskriva och förtidspensionärer). Genom 

tillämpning av ett slumpmässigt urval hade detta kunna förhindras, men inte ens då gått att 

garantera. Även i liknande tidigare studier förekommer en ojämn fördelning med små 

urvalsgrupper (49,51). Det är svårt att förutspå vilka som kommer välja att delta och det var 

alltså svårt att undvika en något ojämn fördelning.  

Ur en etisk aspekt har informationsbrevet funnits för att täcka de fyra forskningsetiska 

grundprinciperna; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (64,74). I 

och med att enkäten spridits via Facebook fanns det dock vissa invändningar mot 

konfidentialitetskravet. Vissa individers identitet har inte gått att hålla konfidentiella för att de 

själva valt att dela och öppet kommentera enkäten. Däremot går det inte att identifiera och 

koppla själva enkätsvaren till någon specifik individ eftersom samtliga enkätsvar samlades in i 

ett sammanställt kalkylblad. Denna data var ej tillgänglig för utomstående och kravet bör där 

med uppfyllas. Vidare går det även att diskutera huruvida det var etiskt korrekt att samtliga 

enkätfrågor var obligatoriska. Detta har begränsat individens rätt att själv få bestämma vilka 

frågor den velat besvara. I informationsbrevet har det dock framgått att deltagandet varit helt 

frivilligt. Om en person således upplevt detta som ett problem har den när som helst kunnat 

avbryta sitt deltagande. 

Enkäten baserades på ett tidigare redan utvecklat och utvärderat mätinstrument, MEQ (49). 

Detta instrument fanns dock endast tillgängligt på engelska vilket ledde till att en översättning 

till svenska har skett. Syftet med denna studie har inte varit att utvärdera detta mätinstrument 

men reliabilitets- och validitetstest har ändock krävts för att styrka den översatta versionen. 

Översättningen har skett enligt ”tvåpanelsmetoden” (69), men på grund av denna studies 

begränsningar har inte alla steg helt följts enligt rekommendationerna. Önskvärt hade varit att 

det första steget enligt metoden skulle skett genom att en grupp professionella översättare 

tillsammans arbetat fram en svensk version. För att efterlikna detta hade en av deltagarna i detta 

steg i denna studie relativt goda kunskaper om såväl svenska språket som det engelska. 

Önskvärt vore även att de första två stegen skulle bestått av fem till sex stycken personer istället 

för två och fyra. Det sista steget, där fältintervjuer genomfördes, skulle enligt 

översättningsmetodens rekommendationer bestått av ett större antal deltagare, uppemot 15-20 

stycken. Under det sistnämnda steget uppnåddes dock en mättnad i svar efter sex stycken 

intervjuer vilket bidrog till att detta upplevdes vara representativt nog. Tidigare studier som har 
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använt sig av denna översättningsmetod har alla följt de olika stegen på olika vis, med 

varierande antal deltagare i varje panel och alla har inte fullföljt alla steg (68–70). Samtliga av 

dessa steg har bidragit till att innehålls- och språkvaliditeten (Face- och content validity) har 

stärkts i det översatta mindful eating formuläret.  

Ytterligare genomfördes även test-retest för att mäta stabiliteten och pålitligheten över tid i det 

översatta formuläret (71). Kappa-värdet från de två mätningarna visade att enkäten och dess 

frågor hade en viss brist i reliabiliteten (bilaga 4). Ett flertal av de frågor som besvarats i denna 

studie hade värden närmare 0,3 och till och med värden som tyder på inga samband. Detta var 

oroväckande då det tyder på ett instabilt mått. En klar brist är att tidigare studier aldrig har testat 

det ursprungliga frågeformuläret reliabilitet genom test-retest vilket bidrar till att det ej går att 

göra någon form av jämförelse (49). Frågor med låga värden valdes att trots detta bibehållas i 

den översatta enkät för att det hade upplevts som fel att utesluta dem. Test-retestet genomfördes 

även på en mycket liten urvalsgrupp som endast bestod av sex personer vilket kan ha en 

inverkan på utfallet.  

Vidare genomfördes även analyser av det översatta formuläret för att undersöka om det förekom 

någon samstämmighet i utfallet mellan de olika underkategoriernas påståenden (bilaga 5). 

Utfallet av analyserna på Cronbach’s alfa gav goda värden som styrker den översatta enkätens 

inre konsistens. Det gick dock att urskilja några frågor som stack ut och hade sämre värden. För 

hela enkäten och samtliga påståenden uppmättes ett värde på α=0,828. Detta var mycket 

önskvärt. De olika underkategorierna hade även de värden som sträckte sig från 0,660- 0,797. 

Denna analys tyder på att det fanns en god samstämmighet mellan de olika frågorna i de olika 

underkategorierna. Dessa värden överensstämmer med det ursprungliga Mindful Eating 

Questionnaire som har Cronbach’s alfavärden mellan 0,64- 0,83 (49). 

Vid genomförande av studier är det även viktigt att beakta risken för massignifikans, typ-I fel 

(75). I denna studie har närmare 35 stycken enskilda analyser genomförts för att få fram 

skillnaderna mellan mindful eating och de demografiska variablerna. Plus ytterligare 30 

analyser för att undersöka sambanden. I studier där ett stort antal analyser görs finns det alltid 

en risk för massignifikans, falska signifikanser (75). Detta innebär att slumpen rent statistiskt 

kan bidragit till en viss andel signifikanta resultat. Vid en signifikansnivå på p=0,05 kan 5 % 

av de signifikanta resultaten antas bero på slumpen och därmed vara falska. Det är därför 

betydelsefullt att vara försiktig med att dra för stora slutsatser i resultatet. Problemet med 

massignifikans är svårt att komma runt då en sänkning av signifikans nivån till p=0,01 istället 
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skulle bidra till en ökning av typ-II fel. Denna studies urvalsmetod och design tillåter ändock 

inte att dra några kausala slutsatser och försiktighet har därmed tillämpats.  

Vissa begränsningar i denna studies utfall förekommer då inga analyser genomförts för att 

undersöka eventuella störfaktorer (confounders). Andra okända faktorer kan därför påverkat 

och samvarierat med både de beroende- och oberoende variablerna. Eftersom endast enklare 

analyser tillämpats i denna studie för att jämföra skillnader och samband går det heller inte att 

säga om någon av de olika oberoende variablerna styr mer eller mindre eller samvarierar med 

varandra. För att undersöka detta hade det varit lämpligt att genomföra en logistisk 

regressionsanalys som kunde beskrivit relationen mellan beroende- och flera oberoende 

variabler. Detta är något som bör vara ett nästa steg i vidare forskning och fördjupning inom 

detta ämne. 

De studier som används i bakgrunden i den föreliggande studien har mer eller mindre brister. 

Ett flertal av de studier som återkommande diskuteras gentemot resultatet har en skev 

fördelning av exempelvis kön (49,51,52). Detta gäller dock även i den aktuella studien vilket 

kan bidra till en bättre jämförelse dem emellan men försvårar jämförelserna mellan kön. Det 

finns även brister så till vida att en del av studierna endast är fall- eller pilotstudier (43,58–

60,62,80). Andra brister i urvalet är att mycket stora bortfall förekommer (51). Eftersom 

mindful eating ännu är ett tämligen nytt forskningsområde och få studier finns publicerade har 

dessa ändå valts att inkluderas. Ytterligare problem med jämförelserna är att samtliga studier är 

genomförda i USA och skillnader kan därför förekomma beroende på det. Med detta i åtanken 

är det dock motiverande att hävda att vidare forskning således vore angeläget för att fastställa 

betydelsen av mindful eating och dess effekter. En bredare urvalpopulation med större grupper 

och bättre fördelning mellan de demografiska variablerna vore lämpligt. Att undersöka mindful 

eating i en svensk kontext är även det angeläget och det finns en rad olika bakgrundsvariabler 

utöver de som berörts i den föreliggande studien och tidigare studier som vidare vore intressant 

att studera. Kopplingen mellan mindful eating och levnadsvanor som fysisk aktivitet, mat-, 

alkohol- och tobaksvanor vore av intresse. Så även att undersöka kopplingen mellan graden av 

mindful eating och samboende samt hushållsstorlek. Ytterligare studier med ett obundet 

slumpmässigt urval, parametriska test och där kontroller för olika störfaktorer genomförs är ett 

lämpligt nästa steg i forskningen kring mindful eating i en svensk kontext. 
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4.3 Slutsats 

Det övergripande resultatet i denna studie visade på ett flertal skillnader och samband mellan 

graden av mindful eating och demografisk data. Tydligast var det mellan mindful eating och 

BMI där normalviktiga var markant mer medvetna än de övriga i denna svenska urvalsgrupp 

på sociala medier. Detta skiljer sig ej nämnvärt från tidigare studier och stämmer således väl 

överens med de förhållanden som gått att se i studier i andra länder. Sett ur ett hälsoperspektiv 

skulle detta kunna vara ett betydelsefullt resultat för att väcka intresset dels för mindful eating 

och dess positiva hälsoeffekter, dels för vidare fördjupning kring mindful eating för att främja 

bättre matvanor i den svenska befolkningen.   
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BILAGA 1. ENKÄT 

1. Är du kvinna eller man? 

 

 

 

2. Hur gammal är du? 

(Besvara frågan i antal år) 

 

___________ år  

3. Hur lång är du? 

(Besvara frågan i antal cm) 

 

___________ cm  

4. Hur mycket väger du? 

(Besvara frågan i antal kg) 

 

___________ kg  

5. Vilken är din högsta utbildning?  

(Kryssa i endast ett alternativ) 

 

 (låg-, mellan-, högstadium) 

 

- eller högskoleutbildning 

6. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

(Kryssa i endast ett alternativ) 

 

Arbetar som anställd 

 

derande 

Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- och förtidspensionär) 

 

 

Arbetssökande 

 

 ___________________ 
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Nedan följer 28 påståenden där du klickar i det svarsalternativ som stämmer bäst in på 

dig vid varje enskild fråga. Markera vänligen endast ett alternativ vid varje fråga. 

7. Jag slutar äta när jag är mätt, även när jag äter något jag gillar.  

 

 

 

 

alltid 

8. När en restaurangportion är för stor, slutar jag äta när jag är mätt. 

 

 

 

 

 

9. När jag äter på "ät så mycket du vill" bufféer, tenderar jag att äta för mycket. 

 

Aldrig/sällan 

 

 

igtvis/alltid 

10. Om det blir rester som jag gillar, tar jag en andra portion trots att jag är mätt. 

 

Aldrig/sällan  

 

 

 

11. Om det finns god mat på en fest, fortsätter jag äta trots att jag är mätt. 

 

 

 

 Ofta 

 

12. När jag äter en av mina favoriträtter, känner jag inte när jag har fått nog.  
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13. När jag är på restaurang, kan jag avgöra om portionen jag fått serverad är för stor för mig.  

 

Aldrig/sällan 

 

 

 

14. Om det inte kostar mycket mer, väljer jag den större storleken på mat eller dryck oavsett hur 

hungrig jag är. 

 

 

 

 

 

15. Jag noterar när det finns subtila/knappt märkbara smaker i maten jag äter. 

 

 

 

 

 

16. Innan jag äter tar jag en stund för att uppskatta färgerna och dofterna av min mat. 

 

 

 

 

 

17. Jag uppskattar hur min mat ser ut på min tallrik. 
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18. När jag äter en trevlig måltid, noterar jag om den får mig att känna mig avslappnad. 

 

 

 

 

 

19. Jag smakar på varje tugga av maten som jag äter. 

 

 

 

 

 

20. Jag noterar när maten jag äter påverkar mitt känslomässiga tillstånd. 

 

Aldrig/sällan 

 

 

 

21. Jag noterar när mat och dryck är för söta. 

 

 

 

 Ofta 

 

22. Jag lägger märke till när matreklam får mig att vilja äta. 

 

 

 

 

 

23. Jag noterar när jag äter från en skål med godis bara för att den står framme. 

 

 

 

 

ligtvis/alltid 



 

47 

 

24. Jag uppmärksammar när jag äter trots att jag inte är hungrig. 

 

 

 

 

 

25. Jag noterar att det räcker att gå in i en biograf för att få mig att vilja äta godis eller popcorn. 

 

 

d 

 

 

26. När jag äter en stor måltid, noterar jag om den gör att jag känner mig tung eller hängig. 

 

 

 

 

 

27. På en fest där det finns mycket god mat, noterar jag när det får mig att vilja äta mer mat än jag 

borde. 

 

 

 

 

 

28. När jag är ledsen äter jag för att må bättre. 

 

 

 

 

 

29. När jag känner mig stressad brukar jag leta efter något att äta. 

 

an 
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30. Jag har svårt att låta bli att äta glass, kakor, chips eller liknande om det finns hemma. 

 

 

 

 

 

31. Jag småäter utan att tänka på när jag gör det. 

 

 

d 

 

 

32. Mina tankar tenderar att vandra iväg medan jag äter. 

 

 

 

 

 

33. Jag tänker på saker jag måste göra medan jag äter. 

 

 

 

 

 

34. Jag äter så fort att jag inte hinner känna smaken av vad jag äter. 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  
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BILAGA 2. INFORMATIONSBREV 
 

 

Vill du delta i en studie för att öka kunskaperna kring mindful eating? 

 

Ett mer medvetet ätande kan ha en rad olika positiva hälsoeffekter på människan. Kunskapen 

kring hur medveten och närvarande svensken är i och kring sitt ätande är dock bristfällig då få 

studier finns genomförda och publicerade i Sverige. I denna enkätundersökning vill jag därför 

undersöka och beskriva skillnader i graden av mindful eating beroende på kön, ålder, BMI, 

utbildningsnivå och huvudsaklig sysselsättning. Därför ber jag dig nu om hjälp för att öka 

kunskaperna kring detta. 

Din medverkan är betydelsefull och du har blivit uppmanad att delta då målgruppen för studien 

är vuxna i åldern 20-65 år som använder Facebook. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och 

du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande.  

Dina svar kommer behandlas konfidentiellt! 

Enkäten besvaras på internet via den tillhörande hyperlänken och all data kodas så att svaren ej 

kommer kunna kopplas till dig som person. Svaren kommer endast användas till denna 

undersökning och resultatet presenteras sedan så att enskilda personer ej kan identifieras. 

Denna enkätundersökning genomförs inom ramen för mitt, Johanna Björkmans, examensarbete 

då jag läser sista terminen på Masterprogrammet i Folkhälsa vid Institutionen för folkhälso- 

och vårdvetenskap, Uppsala Universitet. Allt arbete sker under handledning av Anja Saletti, 

Leg. Dietist, Ph.D vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet. 

 

Om du har några frågor angående undersökningen är du välkommen att kontakta mig.  

Hoppas att du vill hjälpa mig att öka kunskaperna om mindful eating i ett svenskt sammanhang. 

 

Tack på förhand! 

Johanna Björkman 

073-61701XX 

Johanna.bjorkman.6252@student.uu.se 
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BILAGA 3. INFORMATIV TEXT VID DELNING AV WEBBENKÄT 
 

Jag behöver din hjälp!  

Jag genomför mitt examensarbete om ”Mindful eating” och skulle vara tacksam om du (mellan 

20-65 år gammal) vill delta i min enkätundersökning. Vidare information om undersökningen 

och själva webbenkäten finns om du följer länken nedan. Den tar 5-10 minuter att besvara. Dela 

detta gärna vidare, tack på förhand! 
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BILAGA 4. TEST-RETEST ANALYS 
 

Tabell 9. Beskriver test-retest reliabiliteten genom Cohen’s Kappakoefficient samt Pearssons 

korrelationskoefficient för de olika underkategorierna i det översatta Mindful Eating 

Questionnaire. 

Underkategorier och påståenden           r kappa 

 
Kategori 1: Hämningslöshet 0,944**  

 

 Jag slutar äta när jag är mätt, även när jag äter något jag gillar. 

När en restaurangportion är för stor, slutar jag äta när jag är mätt. 

När jag äter på "ät så mycket du vill" bufféer, tenderar jag att äta för mycket. 

 Om det blir rester som jag gillar, tar jag en andra portion trots att jag är mätt. 

Om det finns god mat på en fest, fortsätter jag äta trots att jag är mätt. 

När jag äter en av mina favoriträtter, känner jag inte när jag har fått nog. 

När jag är på restaurang, kan jag avgöra om portionen jag fått serverad är för stor 

för mig. 

Om det inte kostar mycket mer, väljer jag den större storleken på mat eller dryck 

oavsett hur hungrig jag är. 

Kategori 2: Medvetenhet 

Jag noterar när det finns subtila/knappt märkbara smaker i maten jag äter. 

Innan jag äter tar jag en stund för att uppskatta färgerna och dofterna av min mat. 

 Jag uppskattar hur min mat ser ut på min tallrik. 

När jag äter en trevlig måltid, noterar jag om den får mig att känna mig avslappnad. 

Jag smakar på varje tugga av maten som jag äter. 

Jag noterar när maten jag äter påverkar mitt känslomässiga tillstånd. 

Jag noterar när mat och dryck är för söta. 

Kategori 3: Externa faktorer 

Jag lägger märke till när matreklam får mig att vilja äta. 

Jag noterar när jag äter från en skål med godis bara för att den står framme. 

Jag uppmärksammar när jag äter trots att jag inte är hungrig. 

Jag noterar att det räcker att gå in i en biograf för att få mig att vilja äta godis eller 

popcorn. 

När jag äter en stor måltid, noterar jag om den gör att jag känner mig tung eller 

hängig. 

På en fest där det finns mycket god mat, noterar jag när det får mig att vilja äta mer 

mat än jag borde. 

Kategori 4: Känslomässig respons 

När jag är ledsen äter jag för att må bättre. 

När jag känner mig stressad brukar jag leta efter något att äta. 

Jag har svårt att låta bli att äta glass, kakor, chips eller liknande om det finns 

hemma. 

Jag småäter utan att tänka på när jag gör det. 

Kategori 5: Distraktion 

Mina tankar tenderar att vandra iväg medan jag äter. 

Jag tänker på saker jag måste göra medan jag äter. 

Jag äter så fort att jag inte hinner känna smaken av vad jag äter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,737 

 

 

 

 

 

 

 

0,898* 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
0,863* 

 

 

 

 

  
0,729 

-0,143 

0,667 

0,429 

0,368 

1,000 

0,667 

0,000 

 

1,000 

 

 
0,000a 

0,700 

0,400 

-0,200 

0,600 

0,455 

0,250 

 
1,000 

0,571 

0,250 

0,429 

 

0,571 

 

0,714 

 

 

1,000 

1,000 

0,250 

 

0,600 

 

0,455 

0,714 

0,700 

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 
a= No statistics are computed because is a constant. 

r= Pearssons korrelationskoefficient 
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BILAGA 5. INRE KONSISTENS- RELIABILITETSANALYS 
 

Tabell 10. Beskriver den inre konsistens- (kongruens) reliabilitet genom Cronbach’s alfa för 

de olika underkategorierna i det översatta Mindful Eating Questionnaire samt samtliga 

påståendens total-korrelation.  

Underkategorier och påståenden           Cronbach

’s alfa (α) 

Item- total 

correlation
a 

Kategori 1: Hämningslöshet 0,797  

 

 Jag slutar äta när jag är mätt, även när jag äter något jag gillar. 

När en restaurangportion är för stor, slutar jag äta när jag är mätt. 

*När jag äter på "ät så mycket du vill" bufféer, tenderar jag att äta för mycket. 

*Om det blir rester som jag gillar, tar jag en andra portion trots att jag är mätt. 

*Om det finns god mat på en fest, fortsätter jag äta trots att jag är mätt. 

*När jag äter en av mina favoriträtter, känner jag inte när jag har fått nog. 

När jag är på restaurang, kan jag avgöra om portionen jag fått serverad är för stor 

för mig. 

*Om det inte kostar mycket mer, väljer jag den större storleken på mat eller dryck 

oavsett hur hungrig jag är. 

Kategori 2: Medvetenhet 

Jag noterar när det finns subtila/knappt märkbara smaker i maten jag äter. 

Innan jag äter tar jag en stund för att uppskatta färgerna och dofterna av min mat. 

Jag uppskattar hur min mat ser ut på min tallrik. 

När jag äter en trevlig måltid, noterar jag om den får mig att känna mig avslappnad. 

Jag smakar på varje tugga av maten som jag äter. 

Jag noterar när maten jag äter påverkar mitt känslomässiga tillstånd. 

Jag noterar när mat och dryck är för söta. 

Kategori 3: Externa faktorer 

Jag lägger märke till när matreklam får mig att vilja äta. 

Jag noterar när jag äter från en skål med godis bara för att den står framme. 

Jag uppmärksammar när jag äter trots att jag inte är hungrig. 

Jag noterar att det räcker att gå in i en biograf för att få mig att vilja äta godis eller 

popcorn. 

När jag äter en stor måltid, noterar jag om den gör att jag känner mig tung eller 

hängig. 

På en fest där det finns mycket god mat, noterar jag när det får mig att vilja äta mer 

mat än jag borde. 

Kategori 4: Känslomässig respons 

*När jag är ledsen äter jag för att må bättre. 

*När jag känner mig stressad brukar jag leta efter något att äta. 

*Jag har svårt att låta bli att äta glass, kakor, chips eller liknande om det finns 

hemma. 

*Jag småäter utan att tänka på när jag gör det. 

Kategori 5: Distraktion 

*Mina tankar tenderar att vandra iväg medan jag äter. 

*Jag tänker på saker jag måste göra medan jag äter. 

*Jag äter så fort att jag inte hinner känna smaken av vad jag äter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,781 

 

 

 

 

 

 

 
0,698 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,755 

 

 

 

 

 

0,660 

0,602 

0,652 

0,541 

0,629 

0,460 

0,435 

0,327 

 

0,463 

 

 

0,471 

0,640 

0,569 

0,488 

0,468 

0,478 

0,431 

 

0,447 

0,516 

0,507 

0,242 

 

0,446 

 

0,464 

 

 
0,602 

0,584 

0,510 

 

0,520 

 

0,528 

0,530 

0,366 

*= omvänd poängsättning vid beräkning av MEQ-poängen  
a= Varje enskilt påstående är korrelerat med den tillhörande kategorin 

Totala Cronbach’s alfa för samtliga påståenden α=0,828 

 

 

 

 

 

 


