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Abstract 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad högskolestudenter har för 
matvanor och kroppsuppfattning. Resultatet grundar sig på enkätsvar som delades 
ut till 48 studenter vid en högskola i södra Sverige, 24 kvinnor och 24 män. Tre 
grupper utformades: Ekonomutbildning, Lärarutbildning och 
Hälsa/vårdutbildning. Resultatet visar att det att 44 av de 48 deltagarna anser sig 
ha bra självkänsla men majoriteten ansåg att skolarbetet påverkade självkänslan. 
Många kände sig även stressade inför tentor vilket för en del fick följden att de 
slarvade med maten. Den grupp som ansåg sig minst nöja med sin vikt var 
hälsa/vård och majoriteten av dem trodde det var lättare att få ett arbete efter 
avslutade studier om man inte är överviktig. Ingen skillnad mellan könen kunde 
styrkas då ett oberoende t-test gjordes med saknade signifikans. 

 
 

 

 

        Nyckelord: kroppsuppfattning, stress, hälsa, självkänsla, matvanor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2 



Blekinge Tekniska Högskola                                                C-uppsats, 10 poäng, 41-60 poäng 
Sektionen för management                                                    PSC 002 
                                                                                               VT 2007   
 
Innehållsföteckning 
 
Inledning. .............................................................................................................................. 4 

Självkänsla. ................................................................................................................... 6 
Stress. ............................................................................................................................ 7 
Psykisk ohälsa och hälsa. ............................................................................................... 8 
Undersökningens syfte: .................................................................................................. 8 
Hypoteser: ................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Metod. ................................................................................................................................... 9 

Undersökningsdeltagare. ................................................................................................ 9 
Material. ........................................................................................................................ 9 
Procedur. ......................................................................................................................10 
Databearbetning. ...........................................................................................................10 

Resultat. ...............................................................................................................................11 

Design och beräkningar. ...............................................................................................11 
Sammanfattning av resultatet. .......................................................................................21 

4. Diskussion. .......................................................................................................................22 

Reabilitet och Validitet. ................................................................................................25 
Framtida forskning. .......................................................................................................26 

5. Referenser. .......................................................................................................................28 

Bilaga 1 ........................................................................................................................29 

 3 



Blekinge Tekniska Högskola                                                C-uppsats, 10 poäng, 41-60 poäng 
Sektionen för management                                                    PSC 002 
                                                                                               VT 2007   
 
Inledning. 
Denna uppsats baseras på en undersökning som gjorts på studenter vid en högskola i södra 

Sverige för att ta reda på vad de har för matvanor och kroppsuppfattning. Det är ett ständigt 

aktuellt ämne i dagens samhälle. Ständigt utsätts man för förvrängda kroppsbilder av modeller 

och liknade i massmedia, och detta kan då ge felaktiga signaler till unga människor och deras 

egen kroppsuppfattning och matvanor vilket då kan leda till mer omfattande problem och 

risker. 

 

Ätstörningar är större i Sverige än vad många tror. Över 50 000 kvinnor lider av anorexi eller 

bulimi, utöver det finns det en mängd unga kvinnor och unga män som lider av någon form av 

ätstörning så mörker talet är stort. Varannan skolflicka över fjorton år tycker att hon är för 

tjock. Det är en kvinnodominerad sjukdom, 90 % av de drabbade är kvinnor och 10 % män 

(Hwang 2005). Det finns olika former av ätstörningar men de mest förekommande och 

omtalade är Anorexia Nervosa och Bulemia Nervosa (Ghaderi 2001). 

 

Det är inte enbart i ung ålder som ätstörningar bryter ut, det kan förekomma i alla åldrar. 

Dessa ätstörningar går vanligen enbart under benämningen ätstörningar utan närmare 

specifikation (ätstörningar UNS) (Porsman 2005). 

Att denna grupp av ätstörningsform har bildats beror på att man lättare ska fånga upp de 

personer som lider av ätstörningar med dock inte uppfyller alla de strikta kraven för att få 

diagnosen anorexi eller bulimi (det stora mörkertalet). 30 till 60 procent av dem som söker 

hjälp för sina ätstörningar hamnar i denna kategori, de uppfyller alla krav som finns för 

diagnosen anorexi eller bulimi men de ligger oftast fortfarande inom normalvikt och de kräker 

mindre än 2 gånger i veckan (Porsman 2005).  Denna diagnostiska restgrupp är i behov av 

professionell hjälp i nästan lika stor utsträckning som de med anorexi eller bulimi (Hwang 

2005). 

Den kritiska åldern att lättast drabbas av ätstörningar är mellan 15 år till 35 år, de flesta 

ätstörningar utvecklas och kulminerar under denna period (Bavestrello & Piccini 2006). 

Ätstörningarna brukar börja med en harmlös ”vanlig” bantning. Det moderna samhällets 

slankhetsideal och ändrad kvinnoroll är faktorer som kan leda till att unga människor som ofta 

känner sig osäkra på sig själva upplever att de inte passar in och känner att de måste banta. 

Unga kvinnor börja ofta banta för att efterlikna modellerna de ser i tidningar eller på tv och 
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unga män börjar ofta banta på grund av att förbättra sina resultat i en viss sport (Porsman 

2005). Sedan 60-talet har man känt till att en diet som leder till en 25 procentig viktminskning 

eller mer, kan framkalla en psykologisk- och beteendeförändring hos friska människor 

liknande den man finner hos människor med ätstörningar  

(Bavestrello & Piccini 2006). 

De två vanligast förekommande "utlösande faktorer" när det gäller ätstörningar är:  

 En sträng diet.  

• Stress i omgivningen (Bavestrello & Piccini 2006). 

Förutom en mycket sträng diet är alltså stress i omgivningen en vanligt förekommande 

utlösande faktor. När det inte finns lösningar eller beteenden att handskas med stressade 

situationer, kan ätstörningar uppstå hos individer med en speciell känslighet för detta. 

Exempel på stressfulla situationer som kan utlösa ätstörningar är:  

 Förlust av någon närstående  

 Uppbrott från ett kärleksförhållande  

 Separation från familjemedlemmar, på grund av studier eller till exempel arbete  

• Känslor av misslyckande, till exempel i skolan eller i arbetslivet  

                                                                                         (Bavestrello & Piccini 2006). 

Bantning och stress är stora bidragande faktorer till att personer utvecklar ätstörningar, men 

det finns även andra faktorer. 

Empiriska studier visar att uppkomsten av ätstörningar förklaras bäst med en multifaktorell 

modell, där både biologiska, psykologiska och sociala faktorer samspelar i både uppkomst 

och vidmakthållande av ätstörningar, mer specifikt har forskning visat att följande faktorer, i 

olika kombinationer kan predicera uppkomsten av ätstörningar (Hwang 2005). 

 

 Låg självkänsla. 

 Missnöje med vikt och figur. 

 Låg stresstolerans. 

 Rigid bantning. 

 Perfektionism. 

 Lägger allt för stor vikt på sitt utseende, vikt oh kroppsform. 

 Sociokulturella faktorer, (det rådande skönhetsidealet och låg uppfattning av socialt 

stöd) 
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                                                                                                                               (Hwang 2005) 

 

När personer med tre eller fler av dessa personlighetsdrag påbörjar en sträng diet, finns det en 

risk att dieten och dess resultat förvandlas till en farlig "framgångsmodell". Man upplever 

ökat självförtroende och en mer positiv bild av sig själv genom framgången med dieten, 

speciellt om man finner att det är lättare att kontrollera vikten än andra livsförhållanden.  

(Bavestrello & Piccini 2006).  

Personer som drabbas av ätstörningar har ofta en stämpel på sig som ”duktig flicka” eller 

”duktig pojke” De som drabbas brukar vara ambitiösa, högpresterande och hårt arbetande, 

skötsamma och perfektionister med stort kontroll behöv. Ofta har de en stark osäkerhet till sig 

själv och sin plats i tillvaron och funderar ständigt kring om de ”duger som de är”  

(Porsman 2005). 

 

 Självkänsla. 
 
Begreppet självkänsla står för hur vi egentligen värderar oss själva. Det anger vårt 

känslomässiga förhållande till oss själva, hur vi värdera oss själva och vår självbild 

(Johnsson 2003). Vår självkänsla kan vara både hög och låg, men det är en känsla som är 

relativt bestående och stabil grundegenskap (Passar & Smith 2007). 

I test som gjort för att uppskatta graden av självkänsla har visat att det inte finns en generell 

skillnad mellan självkänsla hos män eller kvinnor. Nivån av självkänsla är relativt stabil över 

åren, kan förändra något från barndomen till vuxenlivet (Passar & Smith 2007). 

Det har visats att självkänsla påverkar kognition, motivation och emotion och har betydelse 

för individuell utveckling, psykisk hälsa och välbefinnande (nationalencyklopedin, 2000). 

Om man i grunden gillar sig själv som man är gör detta också att misslyckanden i arbetet eller 

skola får de rätta proportionerna. Man är helt enkelt er avslappnad i allt man gör och det 

uppstår inte så mycket inre spänningar som tär på den fysiska organismen (Johnsson 2003). 

 

En låg självkänsla bäddar lätt för inre spänningar eftersom man känner mer osäkerhet och 

rädslor inför relationer, jobb och allt annat man tar på sig. En positiv inre självbild stöttar 

individen och bär honom eller henne vidare även under stress (Johnsson 2003). 
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Relation mellan självkänsla och fysisk hälsa har återfunnits i många studier bland annat av 

Rector & Roger, (1997) (Johnsson 2003). Självkänslan är nämligen så intimt förknippat med 

flera andra skyddande personlighetsdrag att dess unika inverkan är svår att urskilja, men en 

egenskap som är starkt förknippad med hög självkänsla är emotionellt lugn och stabilitet. Låg 

självkänsla dess motsats som nervös, ängslig och rädd (Johnsson 2003). Självkänsla är en 

väldigt viktig aspekt till personligt välmående och lycka (Passar & Smith 2007). 

Vi kan försköna vår självbild genom idealisering. En person kan alltså skapa en idealisk eller 

önskad image om sig själv, denna baseras ofta på omgivningens förväntningar och denna 

försöker hon eller han uppnå (Johnsson 2003). 

Är dessa ideala självbilder realistiska kan personen lyckas att leva upp till dem, men är de för 

långt ifrån de verkliga och möjliga blir resultatet ofta låg själkänsla och psykiska problem 

som depression kan uppstå (Johnsson 2003). 

 

Stress.  
 
Stress är ett begrepp som ständigt återkommer i vårt dagliga liv. Stress kan definieras på olika 

sätt, som stimuli, som ett svar på en händelse, som en interaktion mellan organism och miljö 

eller händelser som ställer höga krav eller press på oss (Passar & Smith 2007). 

Stress kan uppstå genom olika typer av påfrestningar, fysiska eller psykiska, inre eller yttre 

som vi utsätts för. Det kan vara saker som händer på arbetsplatsen eller i skolan eller annan 

tung fysisk belastning (Lundberg & Wentz 2004). Att reagera på stress innebär att anpassa sig 

till nya förhållanden och övervinna hot och krav (Lundberg & Wentz 2004). 

Stress kan orsaka onda cirklar. Om vi lever under långvarig stress, påverkas vår livsstil och 

risken ökar för att vi ska bete oss på sätt som är skadliga för hälsan. 

 (Lundberg & Wentz 2004). 

Människor under stress är mindre uppmärksamma på symptom och kroppsliga signaler som i 

vissa fall kan utvecklas till allvarliga tillstånd och sjukdomar om behandling inte sätts in i tid 

(Lundberg & Wentz 2004). 

Psykosocialstress är ofta långvarig och finns som en belastning hela tiden. Exempel på 

psykosocialstress förekommer på arbeten där det är extrem hög arbetstakt, allt för höga krav i 

arbetet och otrygghet (Lundberg & Wentz 2004). 
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Psykisk ohälsa och hälsa. 
 
Ordet hälsa kommer från fornsvenskan haelsa, som bildats från ordet hel, heal ”lycka” ett ord 

som är besläktat med hel (Bremberg,2006) 

Ett liv med ”hälsa” är således liktydigt med ett ”lyckligt” eller ”gott” liv. Carol D. Ryff  mfl i 

Lundberg & Wentz (2004) har beskrivet sex viktiga faktorer för psykiskt god hälsa: 

1. Självständighet 

2. Kontroll över tillvaron 

3. Personlig utveckling 

4. Goda relationer med andra människor 

5. Känslan av att leva ett meningsfullt liv 

6. Accepterandet av sig själv som den man är  

 Människor reagerar på förändringar, medför förändringen något negativt, upplevs detta som 

en påfrestning. Människor kan besväras av problem som uppfattas vara psykiska, exempelvis 

extrem trötthet, oro, irritation eller förvirring. Dessa oönskade psykiska tillstånd utgör olika 

former av ”psykisk ohälsa”. Avgränsningen till normala tillstånd är inte är inte uppenbar. Till 

exempel nedstämdhet i anslutning till en förlust av en nära anhörig anses normalt men om en 

person går och är nedstämd under en längre tid anses detta som avvikande. Uppfattningen om 

var gränsen går är beroende på hur situationen tolkas (Bremberg, 2006). 

Ungdomars kompetenser har effekt på psykisk hälsa. Högskolan utvecklar ungdomars 

kompetens och kan därför förväntas motverka psykisk ohälsa under levnadsloppet. Studierna 

kan dock vara ansträngande och kan därför riskera att utlösa psykiska problem.  Det är dock 

således svårt att bedöma den de kortsiktiga effekterna av högskolestudier på psykisk hälsa 

(Bremberg,2006). 

Undersökningens syfte: 
 
Syftet med denna studie är att undersöka högskolestudenters matvanor och kroppsuppfattning. 
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Metod. 
Till underlag för denna undersökning har en enkät använts. Enkäten bestod av fjorton frågor.   

De första fyra var frågor angående deras utbildningar och val. Fem frågor därefter var enbart 

att fylla i utifrån vad som bäst passade in på personen och de andra fem var öppna och av 

berättande form, där det fanns utrymme att uttrycka sig mer personligt. Valet av att använda 

öppna frågor kombinerat med mer ”styrda” gjordes för att få riktigare material till 

undersökningen, och att det skulle bli en mer rättvis undersökning. 

 

Undersökningsdeltagare. 
 
 I denna undersökning har 48 personer fyllt i enkäten. Av dessa 48 var 24 deltagare kvinnor 

och 24 deltagare var män. Undersökningsdeltagarna var i åldrarna 19 till 33 år. Gemensamt 

för deltagarna var att de studerade vid en högskola i södra Sverige. Urvalet gjordes 

slumpmässigt. Skolans bibliotek var utgångsplats för att hitta deltagarna och de blev 

tillfrågade efterhand som de kom in. 52 studenter blev tillfrågade men 4 av dem avböjde på 

grund av tidsbrist.  

 

Material. 
 
Materialet som används till undersökningen har varit enkätbladet och pennor att låna. 

Enkätfrågorna som användes utformades utifrån bakgrundsfakta till ämnet och utifrån syftet 

till undersökningen. Exempel på frågor från enkäten: 

 

8. Skolarbetet påverkar min självkänsla.  

    0= stämmer inte alls 5= stämmer delvis 10= stämmer helt 

             0    1     2     3   4     5    6    7    8    9   10 

Motivera ________________________________________________ 
 
                
 9.  Min kroppsvikt påverkar hur jag tänker om mig själv. 
     0= stämmer inte alls 5= stämmer delvis 10= stämmer helt 

             0    1     2     3   4     5    6    7    8    9   10 
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Procedur. 
 

Studenterna som blev tillfrågade att fylla i enkäten hittades i skolan bibliotek. De blev 

tillfrågade om de var intresserade att fylla i en enkät och de informerades även om vad 

enkäten handlade om och i vilket syfte den skulle användas. Deltagarna blev informerade om 

att det enbart var författaren till uppsatsen som kommer ha tillgång till orginalenkäterna, och 

att de enbart kommer att användas i detta syfte och de kommer att behandlas anonymt. De 

som fyllde i enkäten fick ta den tid de behövde för att läsa och fylla i dem. Enkäterna fylldes i 

utan undersökarens närvaro, detta för att de inte skulle känna sig stressade. Undersökaren 

samlade in enkäterna allteftersom att de var ifyllda. Enkäterna lades sedan i två olika pärmar 

(de manliga studenternas enkäter i en och de kvinnligas i en) detta för att underlätta 

efterkommande arbete.  

 

Databearbetning. 
 
Efter att alla enkäterna var ifyllda och sorterade efter kön, gjordes en genomgång för att få en 

uppfattning om åldrarna på de olika deltagarna. Sen sorterades de utifrån vilken kurs eller 

program de läste, kvinna eller man. Tre huvud grupper formades, Ekonomiutbildning, 

Hälsa/Vårdutbildning, Lärarutbildning.  Därefter började nedbrytningen med att läsa igenom 

dem alla för att försöka hitta en röd tråd. Först analyserades de kvalitativa frågorna, de frågor 

som studenterna ombads att motivera sina svar på, och där efter analyserades de kvantitativa 

frågorna, sammanställningar av frågorna gjordes i diagram och ett t-test för oberoende 

mätningar gjordes. 
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Resultat. 

Syftet med undersökningen var att undersöka vad högskolestudenter har för matvanor och 
vilken kroppsuppfattning de har. 

Design och beräkningar. 
 
Frågorna sammanställdes i diagram för att mer överskådligt kunna se utfallen av vad de 

tillfrågade svarade, även ett t-test för oberoende mätningar gjordes för att se om det fanns 

någon skillnad mellan könen. Detta test valdes för att datan inte var normalfördelad och på så 

sätt inte uppfyllde kraven för ett parametriskt test. Medelvärdet av vad män respektive 

kvinnor svarat på skattningsfrågorna sammanställdes och t-testet gjordes men det påvisade 

ingen  signifikans. 
 

Figur 1. 

 Medelvärden för män respektive kvinnor på skattningsfrågorna. För frågorna se bilaga:1. 

 

Fråga Medelvärde 
män  

Medelvärde kvinnor 

6 5,46 4,75 
8 4,62 6,38 
9 3,37 5,86 
10 6,37 5,79 
12 5,92 5,96 
Totala 
medelvärdet 

5,15 5,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. 
 Antalet undersökningsdeltagare respektive utbildningsgrupp och kön som känner sig stressade inför tentor. Där 
1 på X-axeln står får JA och 2 på X-axeln står för NEJ. 
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Fråga 5. Jag känner mig stressad inför tentor? Motivera:
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Kvinnor från lärarutbildningen
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Kvinnor från ekonomutbildningen
Män från hälsa/vårdutbildningen
Kvinnor från hälsa/vårdutbildningen

 
         

Det visade sig att alla de tillfrågade trivdes med sitt val av utbildning. Men gällande frågan 

om de kände sig stressade inför tentor skiljde svaren sig åt, dock visade det att i varje 

utbildningsgrupp att stressade studenter var en majoritet oavsett kön. Främst tydligt var det i 

Hälsa/Vårdutbildningarna där 10 av 11 kände sig stressade inför tentor. 
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Figur 3. Undersökningsdeltagarnas ur de olika utbildningsgrupperna och kön skattning på fråga 6, där  0  på Y-

axeln = stämmer inte alls, 5 = stämmer delvis och 10 = stämmer helt. 

Fråga 6. Jag slarvar ibland med maten pågrund av skolarbete/uppgifter.
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Kvinnor från ekonomutbildningen
Män från hälsa/vårdutbildningen
Kvinnor från hälsa/vårdutbildningen

 
På denna fråga var svaren spridda, men om man ser till det gemensamma medelvärdet för de 

olika grupperna oberoende kön så är visar det att det är hälsa/vårdutbildningen som har lägst 

skattning med medelvärde 4,45 och lärarutbildningen högst med 5,90 och 

ekonomutbildningen hade medelvärde 4,50. 
Figur 4. 

 Antalet undersöknings deltagare i respektive utbildningsgrupp och kön som anser sig ha bra självkänsla. Där 1 

på X-axeln står för JA och 2 på X-axeln står för NEJ. 
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Fråga 7. Jag har bra självkänsla
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Enkätsvaren visade att 44 av de 48 deltagarna hade bra självkänsla. Men de flesta var överens 

om att skolarbete var en faktor som kunde påverka deras självkänsla både positivt och 

negativt. Vår självkänsla kan vara både hög och låg, men det är en känsla som är relativt 

bestående och stabil grundegenskap (Passar & Smith 2007). 
 

Tycker inte att skolarbetet påverkar mig negativt, möjligtvis en kort stund efter misslyckad 

tenta” 

(21årig manlig ekonomstuderande) 

 

”Det kan bli för mycket plugg ibland och för lite tid för en själv, träning och det påverkar min 

självkänsla” 

(30 årig kvinnlig hälso/vård studerande) 

 

”Stressigt att hinna med alla uppgifterna” 

(23årig manliglärarstudent) 

 

Figur 5. 
Undersökningsdeltagarna ur de olika utbildningsgrupperna och kön skattning på fråga 8, där   

0 på Y-axeln = stämmer inte alls, 5 = stämmer delvis och 10 = stämmer helt. 
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Fråga 8. Skolarbetet påverkar min självkänsla
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Denna fråga visade ett jämt skattningsresultat mellan utbildningsgrupperna, högst 

skattningsmedelvärde hade hälsa/vårdutbildningen med medelvärde 6,54 och lägst 

ekonomutbildningen med värde 4,18 och lärarutbildningen låg på 5,95. 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. 
Undersökningsdeltagarna ur de olika utbildningsgrupperna och kön skattning på fråga 9, där   

0 på Y-axeln = stämmer inte alls, 5 = stämmer delvis och 10 = stämmer helt. 
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Fråga 9. Min kroppsvikt påverkar hur jag tänker om mig själv.
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Medelvärdet för de olika utbildningsgrupperna visade att hälsa/vårdutbildningen skiljde sig en 

del från de övriga. Hälsa/vård hade ett medelvärde på 6,36 och lärarutbildningen på 4,28 och 

ekonomutbildningen på 3,12.  
 
Figur 7.  
 
Undersökningsdeltagarna ur de olika utbildningsgrupperna och kön skattning på fråga 10, där   

0 på Y-axeln = stämmer inte alls, 5 = stämmer delvis och 10 = stämmer helt. 

 
 

Fråga 10. Jag är nöjd med vad jag väger.
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Den utbildningsgrupp som visade sig vara mest nöjda med vad de väger var lärarutbildningen 

med ett medelvärde på 6,57 och den utbildningsgruppen med lägst medelvärde var hälsa/vård 

med medelvärdet 5,18 och ekonomerna hade ett medelvärde på 6,18. 

 
 
Figur 8. 
Antalet undersöknings deltagare i respektive utbildningsgrupp och kön som har gått ner i vikt under sin 

studietid. Där 1 på X-axeln står för Medvetet och 2 på X-axeln står för Omedvetet. 
 
 

Fråga 11. Jag har gått ner i vikt under min studietid?
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På denna fråga fanns det tyvärr många bortfall. Detta på grund av att det var många som skrev 

som motivering att de istället hade gått upp i vikt eller varken eller. Men av de få som svarade 

att ge gått ner i vikt under studietiden, medvetet eller omedvetet motiverade på följande vis. 

 

Medvetet: 
”Jag vill bli smalare och må bättre med mig själv” 

(20årig kvinnlig lärarstudent) 

 

”mår bättre nu än innan” 

(27 årig kvinnlig hälsa/vårdstuderande) 

Omedvetet: 
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”Har gått ner omedvetet på grund av stress” 

(21årig kvinnlig hälsa/vårdstuderande) 

 

”Pendlar ibland, kan kanske vara stressen” 

(24årig manlig lärarstudent) 

 
Figur 9. 
 
Undersökningsdeltagarna ur de olika utbildningsgrupperna och kön skattning på fråga 12, där   

0 på Y-axeln = stämmer inte alls, 5 = stämmer delvis och 10 = stämmer helt. 

 
 

Fråga 12. Det är viktigt för mig att andra tycker att jag ser bra ut.
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Den utbildningsgrupp som hade högst medelvärde på denna fråga var både hälsa/vård och 

ekonomutbildningen, de båda hade ett medelvärde på 6,18 medan lärarutbildningen låg något 

lägre på 5,61 
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Figur 10. 
Antalet undersöknings deltagare i respektive utbildningsgrupp och kön som anser sig ha bra självkänsla. Där 1 

på X-axeln står för JA och 2 på X-axeln står för NEJ. 
 

Fråga 13. Tror du det är lättare att få jobb efter avslutade studier om man inte är överviktig?
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På denna fråga var det spridda svar, trots det visade det sig att oavsett kön eller utbildnings 

grupp så var det mest förekommande svaret ja, det vill säga att de trodde att det skulle vara 

lättare att få jobb efter avslutade studier om man inte var överviktig. Hälften av de manliga 

lärarstudenterna trodde det skulle vara lättare.            
 

”Det är en utseendefixerad värld vi lever i” 

                           (23årig manlig lärarstudent) 
 
 

”Ja inom läraryrket tror jag att eleverna skulle reagera om en överviktig lärare pratade om 
motion och hälsa” 
(20 årig kvinnlig lärarstudent) 

 

Kvinnorna inom hälsa/vårdgruppen var de som kritiserade överviktiga människor mest i sina 

motiveringar. 
”Lite övervikt spelar väl ingen roll, men vem anställer en megakloss?!” 
(32årig kvinnlig hälso/vård studerande) 

 

”Övervikt= mindre ork och sämre självkänsla som ger sämre tro på sig själv och svårare att 

”sälja” sig själv dvs. få jobb” 
(21årig kvinnlig hälsa/vårdstuderande) 

 
”överviktig har kanske inte koll på vad hälsa är och att det kan vara farligt att vara överviktig 
långsiktigt” 
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(22årig kvinnlig hälsa/vård studerande) 
 
Figur 11.  

Antalet undersöknings deltagare i respektive utbildningsgrupp och kön som anser sig ha bra självkänsla. Där 1 

på X-axeln står för JA och 2 på X-axeln står för NEJ. 
 

Fråga 14. Ifall du vägde för mycket och hade möjligheten att gå ner 8 kilo skulle du då kunna tänka 
dig att göra det om det var vad arbetsgivaren krävde för att ge dig ditt "drömjobb" ?

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3

1= JA 2= NEJ 3= KANSKE

An
ta

l

Män från lärarutbildningen
Kvinnor från lärarutbildningen
Män från ekonomiutbildningen
Kvinnor från ekonomutbildningen
Män från hälsa/vårdutbildningen
Kvinnor från hälsa/vårdutbildningen

 
Detta var sista frågan på enkäten, och även här var resultaten ganska överrensstämmande. 

Överlag så skulle alla deltagarna kunna tänka sig att gå ner dessa 8 kilona för att få 

drömjobbet. Starkast är resultatet hos de kvinnor under gruppen hälsa/vård där det var 8 av 10 

som svarade att de skulle tänka sig gå ner i vikt för sitt drömjobb. 

 
Figur 12 

 En sammanställning av medelvärdet på skattningsfrågorna för de olika utbildningsgrupperna oberoende kön. 

För frågor se bilaga: 1 

 

Fråga Ekonomutbildning Lärarutbildning Hälsa/Vård utbildning 

6 4,50 5,90 4.45 
8 4,18 5,95 6,54 
9 3,12 4,28 6,36 
10 6,18 6,57 5,18 
12 6,18 5,61 6,18 
 
Tittar man på tabellen ser man att Hälsa/vård utbildningen gemensamt har högre skattnings 

värde än på alla frågor utom fråga 6 och fråga 10 där de har lägst skattningsvärde. 

Ekonomutbildningen är de som har lägst skattningsvärde på majoriteten frågor 
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Sammanfattning av resultatet. 
 
Resultatet av studien visar att det förekommer en del skillnader och en del likheter angående 

hur de tillfrågade i de olika utbildningsgrupperna svarade. Det framkom att 44 av de 48 

deltagarna ansåg sig ha bra självkänsla, men många oavsett utbildningsgrupp menade att 

skolarbetet påverkade denna Flertalet av de tillfrågade menade att de kände sig stressade inför 

tenor och annat skolarbete. Vissa menade även att de slarvade med maten på grund av 

skolarbete. Den utbildningsgrupp som var minst nöjd med sin vikt var hälsa/vård det var även 

denna utbildningsgrupp som hade högst medelvärde gällande frågorna om de skulle kunna gå 

ner i vikt för dröm jobbet, det var även denna grupp som var mest kritiska mot överviktiga 

personer i sina motiveringar när det gällde förutsättningarna att få ett jobb efter avslutade 

studier. Hälsa/vårdutbildningen var tillsammans med ekonomutbildningen som tyckte att det 

var viktigt att andra tycker att de ser bra ut. Dock gick det inte att påvisa att det fanns någon 

skillnad mellan könen, då det oberoende t-testet inte visade någon signifikans. 
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4. Diskussion. 
 
Syftet med studien var att undersöka högskolestudenters matvanor och kroppsuppfattning. 

Resultatet visade att det fanns spridda uppfattningar om både matvanor och 

kroppsuppfattning. Dock gick det inte att påvisa att det fanns någon skillnad mellan könen då 

det oberodende t-testet inte visade signifikans.  En intressant upptäckt var att alla deltagarna 

med undantag för en kvinna i hälsa/vård gruppen menade att de hade bra självkänsla (47 

deltagare av 48 möjliga). Trotts detta var det många av dem som menade att deras självkänsla 

påverkades negativt av skolarbetet.  
 

”Känner mig misslyckad när studierna inte går bra, vill lyckas och vara bäst på det jag gör” 

(28årig kvinnlig lärarstudent) 

 

”Känner du dig värdelös så presterar du sämre” 

(25årig manlig ekonomstuderande) 

 

Johnsson (2003) menar att om man i grunden gillar sig själv som man är gör detta också att 

misslyckanden i arbetet eller skola får de rätta proportionerna. Ändå visar enkäterna att 

studenter med bra självkänsla kan känna sig misslyckade och värdelösa på grund av 

skolarbete. Ett svar till detta kan vara att några av dem har en sned bild över sin självkänsla. 

Vi kan försköna vår självbild genom idealisering. En person kan alltså skapa en idealisk eller 

önskad image om sig själv, denna baseras ofta på omgivningens förväntningar och denna 

försöker hon eller han även uppnå (Johnsson 2003). 

Är dessa ideala självbilder realistiska kan personen lyckas att leva upp till dem, men är de för 

långt ifrån de verkliga och möjliga blir resultatet ofta låg själkänsla och psykiska problem 

som depression kan utvecklas (Johnsson 2003). 

Många av de tillfrågade menade att de kände sig stressade inför tentor, hela 36 stycken av 

totalt 48 stycken kände stress. Johnsson (2003) skriver att en egenskap som är starkt 

förknippad med hög självkänsla är emotionellt lugn och stabilitet. Låg självkänsla förknippas 

med dess motsats som nervös, ängslig och rädd. Passer & Smith (2004) säger att stress kan 

vara en händelse som ställer höga krav eller hög press på oss. Lundbert & Wentz (2004) talar 

om psykosocialstress som långvarig och som ständig belastning. Psykosocialstress 

förekommer på arbeten där det bland annat är höga krav i arbetet och mycket att göra. 
”Mycket press att klara tentorna” 
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(23årig manlig lärarstudent) 

”Har man mycket med annat blir det lätt man stressar upp sig, man 
känner att man inte räcker till” 

(26årig kvinnlig lärarstuderande) 
 

Det kan finnas ett samband mellan att känns sig stressad inför tentor och hur man uppfattar 

sin självkänsla. Detta grundas på att det var så många som ansåg sig ha bra självkänsla men 

ändå kunde känna sig stressade och nervösa inför tentor och att skolarbetet påverkade deras 

självkänsla. Dessa personer lever troligtvis med en förskönad självbild av sig själv. Den 

självbilden grundas på ansedda förväntningar som skolan har på dem och de strävar hela tiden 

för att uppnå och efter att följa dessa krav. Det kan vara till exempel att lämna in bra 

uppsatser eller att prestera bra på tentor. Men är den intalade bilden för långt ifrån den 

verkliga bilden resulterar detta i dålig självkänsla vilket kan leda till psykiska sjukdomar som 

depression eller att de stressar för mycket för att leva upp till en självbild som i själva verket 

inte finns. Detta kan medföra hälsorisker som exempelvis utbrändhet. Människor under stress 

är mindre uppmärksamma på symptom och kroppsliga signaler som i vissa fall kan utvecklas 

till allvarliga tillstånd och sjukdomar om behandling inte sätts in i tid  

(Lundberg & Wentz 2004). 

Om man tittar på Carol,D Ryffs sex punkter för  psykiskt god hälsa: självständighet, kontroll 

över tillvaron, personlig utveckling, goda relationer med andra människor, känslan av att leva 

ett meningsfullt liv och accepterandet av sig själv som den man är så kan man säga att de 

personer som anser sig ha bra självkänsla men ändå känner stress och hävdar att skolarbetet 

påverkar deras självkänsla inte uppfyller dessa kriterier. Men en viktig sak att lägga på minnet 

är att en av de grundläggande faktorerna för att utveckla någon form av ätstörning är stress i 

omgivningen (Bavestrello & Piccini 2006). 

När det inte finns lösningar eller beteenden att handskas med stressade situationer, kan 

ätstörningar uppstå hos individer med en speciell känslighet för detta. En av dessa stressfulla 

situationer som Bavestrella & Piccini (2006) nämner är: känslor av misslyckande, till exempel 

i skolan eller i arbetslivet. Det kan vara ett samband till att studenter ligger i riskzonen för 

ätstörningar eller annan psykiskohälsa. Ungdomars kompetenser har effekt på psykiskhälsa. 

Högskolan utvecklar ungdomars kompetens och kan därför förväntas motverka psykisk ohälsa 

under levnadsloppet. Studierna kan dock vara ansträngande och kan därför riskera att utlösa 

psykiska problem (Bremberg, 2006). 
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 Om man tittar på resultatet så  kan det vara så att  det är studenterna inom hälsa/vårdgruppen 

som kan tänkas ligga mest i riskzonen om man utgår ifrån Hawng (2205) och hans sju punkter 

angående vilka som har tendens att utveckla ätstörningar, (dock är det inget som bevisats i 

denna undersökning). 

 Låg självkänsla. 

 Missnöje med vikt och figur. 

 Låg stresstolerans. 

 Rigid bantning. 

 Perfektionism. 

 Lägger allt för stor vikt på sitt utseende, vikt oh kroppsform. 

 Sociokulturella faktorer, (det rådande skönhetsidealet och låg uppfattning av socialt 

stöd) 

Bavestrello & Piccini (2006) hävdar att när personer med tre eller fler av dessa 

personlighetsdrag påbörjar en sträng diet, finns det en risk att dieten och dess resultat 

förvandlas till en farlig "framgångsmodell". Man upplever ökat självförtroende och en mer 

positiv bild av sig själv genom framgången med dieten, speciellt om man finner att det är 

lättare att kontrollera vikten än andra livsförhållanden.  

 

Hälsa/vård gruppen låg i förhållandet till antalet i sin grupp högre än de andra grupperna. 

De var procentuellt mer stressade inför tentor, 8 av 11 hade bra självkänsla, eller trodde sig ha 

det i allfall och en svarade att hon inte hade bra självkänsla. Häften av gruppen trodde att det 

skulle vara lättare att få jobb om man inte var överviktig, och 10 av 11 menade att de skulle 

tänka sig gå ner 8 kilo för ett dröm jobb, en svarade kanske. När man sedan tittade på frågan 

om de gått ner i vikt under studie tiden var det 8 av 11 som antingen medvetet eller omedvetet 

gjort det. De låg även på ett högre medelvärde på skattningsfrågorna, utom på två frågor där 

de låg lägst och det var fråga 10 som var jag är nöjd med vad jag väger och fråga 6 jag 

slarvar ibland med maten på grund av skolarbete/uppgifter, vilket är intressant. 

Den grupp som kan tänkas ligga minst i riskzonen för att eventuellt utveckla ätstörningar är 

ekonomerna om man ser till deras enkätsvar. 10 av 16 känner sig stressade inför tentor, 16 av 

16 anser att de har bra självkänsla. 8 trodde att det skulle vara lättare att få jobb om man inte 

var överviktig. 12 skulle kunna tänka sig att gå ner i vikt för drömjobbet och endast 3 av 16 

hade svart att de gått ner i vikt medvetet eller omedvetet. På skattningsfrågorna låg de i regel 
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sist förutom på fråga 12 det är viktigt för mig att andra tycker att jag ser bra ut och fråga 6 

jag slarvar ibland med maten på grund av skolarbete/uppgifter. Lärarutbildningen hade oftast 

det mittersta skattningsvärdet. 

Resultatet styrkte inte att det fanns någon skillnad mellan könen. Men tittar man på den grupp 

som spekulerats ligga i riskzonen för att eventuellt kunna utveckla ätstörningar eller annan 

form av psykisk ohälsa har en kraftig majoritet av kvinnliga deltagare och den grupp som 

tänkts ligga längst ner på listan har en kraftig majoritet av manliga deltagare.  

Hwang (2005) berättar att varannan skolflicka över fjorton år tycker att hon är för tjock. 

Intressant var också att det var övervägande kvinnor från Hälsa/Vård som skulle kunna tänka 

sig att gå ner i vikt för att få sitt drömjobb. 

 
”Är det mitt drömjobb s varför inte, kan ju alltid gå upp dem igen om det skulle önskas” 
(22årig kvinnlig hälsa/vårdstuderande) 
 
”8 kilos övervikt är bara bra att gå ner för mig själv också” 
(27årig kvinnlig hälsa/vårdstuderande) 

 

Ett annat skrämmande resultat var att så många av deltagarna trodde att man som överviktig 

hade svårare att få jobb och att det var så pass många som var beredda att gå ner så mycket i 

vikt för att få ett jobb, visserligen sitt drömjobb men ändå. Detta kan ha att göra med att vi 

dagligen utsätts för tv-program, tidningar och radioprogram som handlar om skönhet eller 

vikt. Porsman (2005) hävdar att det moderna samhällets slankhetsideal och ändrad kvinnoroll 

är faktorer som kan leda till att unga människor som ofta känner sig osäkra på sig själva 

upplever att de inte passar in och känner att de måste banta.   

Reabilitet och Validitet.  
 
Valet att välja denna form av enkät till undersökningen ansågs vara ett bra alternativ för att 

den innehåller både kvantitativa och kvalitativa frågor, detta gör att man får bättre och 

utförligare svar än om man enbart använt sig av kryss eller skattningsfrågor, den har god 

validitet. Även reabiliteten anses god för att det är samma enkät som ges till alla deltagarna i 

undersökningen och det sker i samma lokal och under samma dag och omständigheter. 

Enkät anses som ett bra alternativ för att samla in relevant och riktig information utifrån 

studiens syfte.  
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Nu i efterhand när undersökningen är gjort finns det frågor som man kunde omformulera eller 

ändra. Fråga 6 kan tolkas på två olika sätt. Fråga 10 borde ha ändrats, det borde ha funnits fler 

svarsalternativ för som den är utformad förutsätter man att de har gått ner i vikt under sin 

studietid.  Men tittar man på utfallet av frågan ser man att det inte alls var så. 

 Så här skulle den kunna sett ut istället. 

Jag har gått ner i vikt under min studietid.  

 Medvetet___ Omedvetet___ Har gått upp i vikt____ Har stått stilla i vikt____   

En svaghet med studien är även att antalet undersökningsdeltagare inte är normalfördelat i de 

olika utbildningsgrupperna vilket försvagar resultatet. Resultatet hade varit säkrare om det 

varit en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i de olika grupperna.  

Framtida forskning. 

En fråga som väcks till liv är varför det just är Hälsa/vårdutbildningen som verkar vara mest 

utseendefixerade? Denna fråga grundas på deras svar rörande kroppsuppfattning och 

matvanor. Är det utbildningens utformning i sig, eller är det för att det är en viss typ av 

människor som söker sig till dessa utbildningar?  En annan vinkling på studien kan vara att 

lägga större vikt på trivsel med sin utbildning och skolmiljö, att studera om motivation till 

studierna påverkar den psykiska hälsan. Brembreg, 2006 menar att i dagens läge är det svårt 

för unga människor att få jobb och att man då istället väljer att studera som en utväg, sådana 

studier kan ha negativ effekt på den psykiska hälsan. 

Om man sedan förutsätter att diskussionen och spekulationerna kring att högskolestudenter 

utifrån deras matvanor och kroppsuppfattning skulle kunna ligger i riskzonen för att utveckla 

någon form av ätstörning eller annan psykisk ohälsa så hade en utvecklad variant av denna 

studie göras för att försöka se om det kan vara så och vad det då kan bero på, skulle det då 

visa sig att spekulationerna och diskussionen som förts kring denna undersökning skulle 

stämma måste det vara en intressant och relevant information till högskolor runt om i landet, 

så de kan ta sitt ansvar och motverka detta. 
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 Bilaga 1  

Enkät frågor. 
 
Kön:                man_______      kvinna_____ 
 
Ålder:________ 
ringa in de svaren som stämmer in på dig. 
 
Sysselsättning:      arbetar         studerar           studerar & arbetar            annat 
 
Civilstånd:           singel             gift               sambo           särbo           annat 
 
Barn:                     ja          nej 
  
1.Hur länge har du studerat vid högskola? ______________ år 
 
 2. Läser du fristående kurser eller ett program               kurs______     program_____ 
 
3.Vilken kurs/vilket program läser du? ______________________________ 
 
4.Trivs du med ditt val?                 Ja_____      Nej _____   
      
 5.Jag känner mig stressad  inför tentor?  Ja_______  Nej _____ 
  
Motivera____________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________ 
 
  6.Jag slarvar ibland med maten på grund av skolarbete/uppgifter 

0= stämmer inte alls 5= stämmer delvis 10= stämmer helt 
  
                     0    1     2     3   4     5    6    7    8    9   10 
 
7.Jag har bra självkänsla                Ja____________          Nej____________ 

själv känsla är ”Medvetenhet om den egna personlighetens värde.” Det vill säga mitt eget 
värde i mina egna ögon eller hur det faktiskt känns att vara jag. 

 
8.Skolarbetet påverkar min självkänsla.  

0= stämmer inte alls 5= stämmer delvis 10= stämmer helt 
  
                     0    1     2     3   4     5    6    7    8    9   10 

 
Motivera____________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________ 
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    _____________________________________________________  vänd - 
 
   9. Min kroppsvikt påverkar hur jag tänker om mig själv. 
 

0= stämmer inte alls 5= stämmer delvis 10= stämmer helt 
  
                     0    1     2     3   4     5    6    7    8    9   10 
 
10. Jag är nöjd med vad  jag väger. 

0= stämmer inte alls 5= stämmer delvis 10= stämmer helt 
  
                     0    1     2     3   4     5    6    7    8    9   10 
 
11. Jag har gått ner i vikt under min studietid            Medvetet_______    Omedvetet_____ 
 
Motivera___________________________________________________ 
               
               _____________________________________________ 
 
                ___________________________________________________ 
 
12. Det är viktigt för mig att andra tycker att jag ser bra ut. 

0= stämmer inte alls 5= stämmer delvis 10= stämmer helt 
  
                     0    1     2     3   4     5    6    7    8    9   10 

 
13.Tror du det är lättare att få jobb efter avslutade studier om man inte är överviktig? 

 
Ja______    Nej_____   Kanske _____ 
 

Motivera. _____________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________ 

 
 Ifall du vägde för mycket och hade möjligheten att gå ner 8 kilo skulle du då kunna tänka dig 
att göra det om det var vad arbetsgivaren krävde för att ge dig ditt ”drömjobb” ?      
 
Ja_____    Nej____   Kanske______ 
  
 Motivera_____________________________________________________ 
     
  ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Tack för din hjälp och  medverkan!! 
 Maria                  

 30 


	Inledning.
	Självkänsla.
	Stress.
	Psykisk ohälsa och hälsa.
	Undersökningens syfte:

	Metod.
	Undersökningsdeltagare.
	Material.
	Procedur.
	Databearbetning.

	Resultat.
	Design och beräkningar.
	Sammanfattning av resultatet.

	4. Diskussion.
	Reabilitet och Validitet.

	5. Referenser.
	Bilaga 1


