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Sammanfattning 

Bakgrund: Mat är en njutningskälla för många men kan likväl vara en källa till ångest då 

vad och hur vi väljer att äta kan vara orsak till sjukdom och död. I Sverige så är drygt hälften 

av männen och ca fyra av tio kvinnor överviktiga eller feta. Etiologin för övervikt är 

multifaktoriell och forskare har länge försökt hitta samband mellan övervikt och faktorer som 

portionsstorlekar, måltidsordning och måltidsfrekvens. 

 

Metod: Den här studien är en kvantitativ deskriptiv och jämförande tvärsnittsstudie med 

enkäter som verktyg för datainsamling och deltagare valdes med bekvämlighetsurval. 205 

enkäter distribuerades till medlemmar på elva viktminskningscentra runtom i landet. Efter 

insamling skickades dessa till undersökarna för analys och sammanställning. 

 

Resultat: Av 205 utdelade enkäter inkom totalt 116 stycken med ett externt bortfall på 2 

styck. Svarsfrekvensen var 57 %. Åldersintervallet låg mellan 18 och 84 med en medelålder 

på 47 år. BMI-värdena sträckte sig från 25,1 till 52,2 och medel var 32,8. Nittioen procent åt 

3 - 6 måltider per dag med 5 måltider som vanligaste måltidsfrekvens. Sjuttiosex procent åt 

tre huvudmåltider och 37 % åt inga mellanmål. En tredjedel svarade att de åt snacks varje 

dag. Överlag var det 26 % som uppfyllde SNR:s kriterier för god kosthållning. 

 

Slutsats: Den här undersökningen visar inget samband mellan måltidsfrekvens och vikt. 

Efter noggrann granskning av undersökningsmetod finns det skäl till att anta ett kritiskt 

förhållningssätt till reliabiliteten av resultaten. 
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Abstract 

Background: Food is a source of pleasure for many but can nevertheless be a source of 

anxiety since what and how we choose to eat can be the cause of disease and death. In 

Sweden, more than half of the men and about 4 in 10 women are overweight or obese. The 

etiology of obesity is multifactorial and scientists have long tried to find connection between 

obesity and factors such as portion sizes, meal patterns and meal frequencies. 

 

Methods: This study is a quantitative and comparative cross-section study with polls as 

tools for data collection and participants were chosen through selected samples. 205 

questionnaires were distributed to members at eleven weight loss centers across the country. 

After the collection, the polls were sent to the researchers for analysis and compilation. 

 

Results: Out of 205 distributed questionnaires, a total of 116 were received with an external 

loss of 2 polls. The response rate was 57 %. The age-range was between 18 and 84 with an 

average of 47 years. BMI values ranged from 25.1 to 52.2 and average was 32.8. Ninety-one 

percent had 3 - 6 meals per day with 5 meals being mean meal frequency. Seventy-six percent 

had three main meals and 37 % didn't have any snacks. One third ate "unhealthy" snacks 

every day. In general, a total of 26 % met the SNR criteria for a healthy diet. 

 

Conclusion: This study does not support the theory that there is a connection between meal 

frequency and weight. However, after careful examination of the method, there are reasons 

for adopting a critical approach toward the validity of the results.  
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1. Inledning 
Mat har under alla tider varit en viktig del av människans vardag. Det är idag världens största 

industri och en njutningskälla för många. Det är svårt att föreställa sig en positiv social 

upplevelse utan att mat på något sätt är inkluderat, oavsett om det handlar om att ta en kopp te 

med en bekant eller gå på en festlig middag med familjen. Maten vi äter identifierar vilka vi 

är, vart vi kommer ifrån och vilka vi vill vara. Den franska finsmakaren Brilliant-Savarin 

myntade uttrycket ”vi är vad vi äter” – något som idag blivit mycket välkänt i debatten om 

hälsosam kosthållning (1). 

 

Mat kan samtidigt vara en stor källa till ångest, eftersom hur och vad vi väljer att äta kan visa 

sig vara en avgörande orsak till sjukdom och död. Epidemiologisk statistik indikerar att hur vi 

väljer att äta idag kan komma att utgöra ett hot mot vår hälsa på lång sikt. Övervikt har i 

många år varit i fokus både medicinskt som kulturellt (2). 

 

 Man har efter de senaste årens alarmerande trender valt att klassa övervikt som en global 

epidemi. I USA är denna trend speciellt framträdande. Under 90-talet ökade antalet feta 

individer från 23 till 33 % av befolkningen. Under samma period steg motsvarande siffra för 

överviktiga från 56 till 65 % (1). 

 

Förekomsten av övervikt och fetma bland vuxna har även i Sverige ökat drastiskt under de 

senaste decennierna. Enligt en svensk undersökning av levnadsförhållanden som Statistiska 

Centralbyrån utförde fördubblades andelen feta män och kvinnor mellan 1980 och 2002. Idag 

är drygt hälften av männen och ungefär fyra av tio kvinnor överviktiga eller feta. Det är bland 

unga i åldrarna 16-29 år som ökningen varit störst (3). 

 

1.1 Hur definieras övervikt och fetma? 

En stigande kroppsvikt innebär en ökning av förekomsten av en lång rad kardiovaskulära 

riskfaktorer såsom dyslipidemi, hypertoni, insulinresistens och nedsatt glukostolerans. 

Dessutom ökar risken att drabbas av typ-2 diabetes, sömnapné, osteoartrit och cancer. Man är 

överrens om att ett ökat bukomfång har en direkt koppling till de metabola riskerna, vilket 

innebär att en obetydlig övervikt innebär ett sjukligt tillstånd om personen ifråga samtidigt 

lider av bukfetma. Det är därför svårt att med hjälp av ett enskilt mått bedöma vad som ska 

betraktas som patologisk övervikt och inte. Bukfetma definieras som ett midjemått på över 88 

cm hos kvinnor och 102 cm hos män. Förutom vikt och bukomfång är Body Mass Index 

(BMI) ett ofta förekommande mått för övervikt. BMI definieras som kvoten mellan en 

individs kroppsvikt i kilo och kvadraten på kroppslängden räknat i meter (4). 

 

Idag råder enighet kring definitionerna av övervikt respektive fetma. Man baserar 

definitionerna på vad man empiriskt kommit överens om att betrakta som ohälsosamt. Enligt 
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IOTF (International Obesity Task Force) är övervikt ett tillstånd där BMI hos en individ 

överstiger 25 kg/m2 och för att klassas som fet ska motsvarande siffra överstiga 30 kg/m2. 

Det är dock viktigt att man inte förlitar sig på enbart BMI då detta mått inte beskriver hur stor 

del av kroppsmassan som är fett, hur stor del som är muskler eller hur kroppsfettet är fördelat 

i kroppen. Detta innebär att även helt friska, muskulösa individer kan ha en mycket hög BMI-

siffra (5). Därför är det viktigt att se till midjemåttet, kroppsfördelningen samt till den 

samlade metabola riskprofilen innan man överväger viktreducerande åtgärder (4). 

 

1.2 Orsaker till övervikt och fetma 

Etiologin för övervikt är multifaktoriell och bottnar i både genetiska och miljömässiga 

grunder (6). I dagens västerländska samhälle kan man få tag på mat i princip överallt och 

under dygnets alla timmar. Vi lever i en miljö med ständig tillgång till aptitlig och energität 

mat som serveras i stora portioner till låga priser. Att bibehålla viktstabilitet blir då mycket 

svårt eftersom energiintaget lätt överskrider energiförbrukningen, speciellt med hänsyn till att 

hela populationer idag får en alltmer stillasittande livsstil. Kosthållningen blir intressant att 

studera då inte endast stora måltidsportioner utan även måltidsfrekvens kan generera ett större 

energiintag (7). 

 

Vid behandling av övervikt och fetma är en utredning av patientens matvanor väldigt 

värdefull. Man talar ofta om att införa en regelbunden måltidsordning som ett första steg i 

viktminskningsprogram. Trots ett överskott i energiintag är första antagandet ofta att 

överviktiga individer har en tendens att hoppa över måltider. Detta baseras på klassiska 

studier där man hittat en korrelation mellan måltidsfrekvens och fetma och därmed dragit 

slutsatsen att en högre måltidsfrekvens skulle förebygga risken för fetma och övervikt (7). 

 

Samtidigt som man är överrens om att övervikt är ett resultat av ett långvarigt energiöverskott 

så trycker man även på genetiska faktorer. Forskning har visat att vissa individer har större 

benägenhet att utveckla fetma (4). Bland annat har studier visat att risken för att ett barn 

utvecklar fetma ökar med cirka 40 procent om den ena föräldern är fet respektive 80 procent 

om båda föräldrar lider av fetma. Samtidigt redovisas sannolikheten för att smala föräldrar får 

överviktiga barn som väldigt liten, nämligen omkring 7 procent (8). Överlag så pekar 

forskningen på att vissa personer har en genetisk disposition för fetma, att fetma är relaterat 

till låg fysisk aktivitet samt att konsumtionen av fett relativt sett ofta är högre än 

konsumtionen av kolhydrater (9). 

 

1.3 Empiriska fynd kring måltidsordning och övervikt 

När man talar om kosthållning hos feta individer kommer man ofta in på flera faktorer som 

misstänks ligga bakom övervikten. Bland annat anses stora portioner och den ökande trenden 

att äta ute vara avgörande för den långsiktiga viktkurvan (10). Antalet epidemiologiska 
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studier om relationen mellan portionsstorlek och viktstatus är få, men flertalet experimentella 

studier har påvisat att en regelbunden konsumtion av stora portioner energirik mat kan 

resultera i ett överskott i energiintag (11). 

 

Man har även uppmärksammat måltidsfrekvensens effekt på blodfettnivåer i en del studier. 

Cohn observerade i en studie på patienter med hyperlipidemi att blodfettet sjönk hos vissa 

individer när dagens energiintag fördelades över flera mindre måltider (12). Man fann 

liknande resultat i en annan studie på en grupp feta patienter som genomgick en 

kostbehandling med ett intag på 1 000 kcal/dag.  Att fördela denna energi på åtta mål i olika 

storlekar innebar en större minskning av serumkolesterol jämfört med en diet bestående av 

två måltider på 500 kcal (13). 

 

Måltidsfrekvensens betydelse för olika fysiologiska mätvärden har länge varit intressant för 

forskare. Bland annat har man studerat huruvida specifika mönster i kostvanor har någon 

direkt effekt på kroppsfettet. I en studie med 948 män och 1080 kvinnor i åldrarna 35 - 69 

använde man sig av ett kroppsfettsindex för varje deltagare för att mäta korrelationen till 

måltidsfrekvens. Resultatet visade ett tydligt samband mellan ett sjunkande index och 

stigande antal måltider/dag. Denna korrelation gällde bara intervallet 2 – 6 måltider/dag. För 

männen steg indexet vid kategorin åtta måltider eller fler medan samma siffra steg vid sju 

måltider för kvinnor. Detta stödjer teorin om att måltidsfrekvens kan vara starkt korrelerat till 

kroppsfettnivåer (14). 

 

INTERGENE-studien är ett stort forskningsprogram som genomfördes i västra Sverige 

mellan åren 2001 och 2004. Med hjälp av 3610 randomiserade deltagare försökte man 

fastställa korrelationen mellan genetisk mottaglighet och miljömässiga faktorer i utvecklingen 

av kroniska sjukdomar. I jämförelsen mellan de deltagarna med BMI under respektive över 

30 fann man samband till specifika faktorer i kosthållningen. De självrapporterade 

portionsstorlekarna var betydligt större hos de med BMI >30, utan någon koppling till 

utbildningsnivå eller yrkestillhörighet. Att hoppa över frukost och/eller lunch samt att äta på 

natten var starkt överrepresenterat i den gruppen, vilket var en tydlig skillnad mot övriga 

deltagare (10). 

 

En lång rad studier har genomförts där man försökt forska i huruvida måltidsordning har 

någon relation till bland annat viktnedgång. Exempelvis har man i en studie använt sig av två 

grupper unga överviktiga kvinnor som fått äta tre respektive sex måltider per dag under 60 

dagar. Kaloriintaget var i båda grupper kontrollerat och begränsat till 1400 kcal/dag. I 

jämförelsen av deras viktnedgång blev resultatet att man inte fann någon signifikant skillnad 

grupperna emellan (15). 

 

Ytterligare en studie, som pågick under ett år där man jämförde viktkurvan hos två grupper 

med olika måltidsfrekvens i sin kostbehandling, gav liknande resultat. Den ena gruppen följde 

en diet innefattandes tre måltider om dagen medan den andra skulle äta tre huvudmål samt tre 
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mellanmål, alltså sex mål om dagen. Experimentet genererade en viktnedgång hos båda 

grupper, dock utan signifikant skillnad dessa emellan. Man drog slutsatsen att mellanmål inte 

har någon betydelse för den samlade viktnedgången under ett år (16). 

 

I Stockholm genomförde man en studie år 2002 med syftet att kartlägga måltidsvanor hos 83 

överviktiga kvinnor och man fick fram intressanta resultat. Måltidsfrekvensen hos den 

överviktiga gruppen var högre, dvs. 6,1 måltider/dag jämfört med 5,2 hos referensgruppen 

(17). Detta säger emot den klassiska uppfattningen att överviktiga skulle äta få men större 

måltider (18). Samtidigt visade studien att större delen av matintaget hos de överviktiga 

kvinnorna ägde rum på eftermiddagen eller sent under kvällen och natten. Båda grupper åt 

frukost och sambandet mellan småätande och energiintag var positivt överlag (17). 

 

I en tvärsnittsstudie där man ville undersöka vikten av mellanmål vid behandling av fetma 

fann man att överviktsgruppens måltidsmönster skiljde från referensgruppens. Bland annat 

var mellanmål och småätande betydligt mer förekommande bland de feta individerna. Detta 

främst under eftermiddagen och kvällen. Man fann dessutom att mellanmål var positivt 

relaterat till energiintag, oavsett graden av fysisk aktivitet hos respondenten. Framförallt 

gällde detta snacks i form av söta och feta livsmedel. I jämförelsen mellan två 

överviktsgruppers viktnedgång efter ett års kostbehandling fick man intressanta resultat. Den 

ena gruppen fick följa en diet med tre huvudmål samt tre mellanmål medan den andra endast 

åt tre huvudmål. Slutsatsen blev att viktnedgången under ett års kostbehandling är oberoende 

av måltidsfrekvens (7). 

 

Klassiska studier från 30-40 år tillbaka väckte uppmärksamhet då de föreslog hög 

måltidsfrekvens som en viktig led i behandlingen av fetma. Det var epidemiologiska studier 

som rapporterade om en korrelation mellan låg måltidsfrekvens och övervikt (18). Samtidigt 

som senare studier har bekräftat detta samband (19), så finns även resultat från andra 

undersökningar som påvisar bristen på en sådan korrelation mellan övervikt och 

måltidsfrekvens (20). Då metodologin i studier över måltidsordning och matintag är 

avgörande för resultatets validitet kan brister i genomförandet innebära otillförlitliga resultat. 

Därmed har WHO beslutat att stödet för bevisningen att korrelationen mellan en hög 

måltidsfrekvens och en minskad risk för fetma i dagsläget är otillräckligt (21). 

 

1.4 Att definiera måltider 

Måltidsmönster varierar mycket runtom i världen beroende på bland annat kultur, geografi, 

religion och tillgång till föda. Att äta två till tre huvudmåltider per dag har i många år varit en 

standard i de flesta populationer och idag talar man även om vikten av mellanmål. När man 

studerar kostvanor och måltidsmönster är tydlig klassificering av olika typer av måltider 

avgörande för studieresultatet. Idag finns det inga specifika riktlinjer för vart gränsen går 

mellan huvudmål och mellanmål. Det råder även osäkerhet kring huruvida klassificeringen 
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ska baseras på faktorer såsom storleken på måltiden respektive energitätheten. En 

huvudmåltid motsvarar vanligtvis ett större mål under dagen - exempelvis frukost, lunch eller 

middag. Med mellanmål syftar man främst på ett mindre mål som intas mellan huvudmåltider 

och som består av en eller flera komponenter. Fortsättningsvis anses intag av enbart dryck 

inte tillräckligt för att klassificeras som ett mål (7). 

 

Det finns en rad olika typer av definitioner för vad en måltid är. Bland annat har man tagit 

hänsyn till tid, energi och sociala faktorer i klassificeringen av de olika måltidstyperna. Ett 

exempel är att kriterierna 50 kcal och 15 minuters tidsspann mellan målen ska uppfyllas för 

att det ska räknas som ett enskilt måltidstillfälle (22). Det har även föreslagits att ett intag 

som innehåller energi eller involverar social interaktion där mat står i centrum är tillräckligt 

för att klassificeras som en måltid (23). Då västerländska mattrender i allt större utsträckning 

rör sig bort ifrån välplanerade och regelbundna måltider till mer praktiska och snabba 

alternativ blir det nödvändigt med mer djupgående kostundersökningar där fler faktorer än 

måltidsfrekvens tas i beaktande (24). 

 

1.5 Näringsrekommendationer idag 

Svenska näringsrekommendationer (SNR 2005) syftar till att ge näringsmässiga riktlinjer för 

en generellt god hälsa. Detta med hjälp av dagens tillgängliga vetenskapliga underlag som 

grund (25). Sverige är ett av få länder där nationella rekommendationer även berör 

måltidsmönster (7). Enligt SNR bör dagens energiintag fördelas jämnt över dagen med tre 

huvudmål och 1-3 mellanmål. Man rekommenderar att 20-25 % av dagens energiintag bör 

komma från frukosten, 25-35 % från lunchen 25-35 % från middagen och resterande procent 

från mellanmål (25). 

 

Tre måltider om dagen är idag den vanligaste måltidsfrekvensen i industrialiserade länder. 

Denna typ av kosthållning saknar egentligen tillräckligt med vetenskaplig grund som 

säkerställer att den skulle vara optimal för hälsan. Medan man genom studier kunnat påvisa 

att en näringsrik och kalorisnål kost har många hälsofrämjande effekter så har 

måltidsfrekvensensens hälsopåverkan ännu inte kunnat fastställas (26). 

 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan övervikt och 

måltidsfrekvens hos överviktiga vuxna. Uppsatsarbetet avser besvara samt diskutera följande 

frågeställningar: 

 

 Hur hög är måltidsfrekvensen bland överviktiga svenskar? 
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 Hur många huvudmål respektive mellanmål äter en grupp överviktiga vuxna, i 

jämförelse med Svenska näringsrekommendationer? 

 Hur är matintaget fördelat över dagen hos studiedeltagarna? Är intaget större under 

första respektive andra halvan av dagen? 

 

Att studera måltidsmönster, dvs. hur maten är fördelad över dagen är intressant då studier har 

visat att en majoritet av överviktiga fördelar större delen av matintaget till senare på dagen 

(17). 

 

 

3. Metod och Material 
Studien är en kvantitativ deskriptiv och jämförande tvärsnittsstudie med enkäter som verktyg 

för datainsamling. Dessa delades ut till besökare på olika viktcenter och samlades in 

besvarade. Enkäterna analyserades för att besvara frågeställningarna och jämfördes med 

Svenska näringsrekommendationer 2005. 

 

3.1 Metodval 

Vid val av metod bör hänsyn tas till syfte och frågeställningar samt hur resultaten ska 

redovisas (27). Kvantitativa metoder lämpar sig bättre än kvalitativa metoder i studier där 

man vill få en bred och generell bild av det man avser att studera eftersom det i relation till tid 

och resurser möjliggör ett större antal deltagare över ett större geografiskt område (28). 

 

Då denna studie syftar till att beskriva generella måltidsmönster hos en viss population med 

specifika kriterier, där resultat redovisas i form av siffror med textbeskrivning är det lämpligt 

att använda kvantitativ metod. På så vis erhålls en mer representativ bild (28). Frågeenkäter är 

en vanlig metod för datainsamling och de olika distributionsformer som brukar användas är 

postenkät, webenkät, gruppenkät, enkät till besökare och enkät som bilaga. I studien användes 

distributionsformen enkät till besökare utifrån ett icke-sannolikhetsurval, så kallad 

bekvämlighetsurval eftersom både tid och resurser var begränsade (29). 

 

3.2 Material 

För att inkluderas i studien ska deltagarna uppfylla kriterierna för övervikt, dvs. ett BMI över 

25 (2), och vuxen ålder, alltså 18 år eller äldre (30). Eftersom både tid och resurser var 

begränsade gjordes ett bekvämlighetsurval som i det här fallet innebar att deltagarna valdes ut 

för att de är medlemmar i en förening för viktminskning och som då med relativt stor 

sannolikhet uppfyller kriterierna. Av företagets 71 anläggningar valde elva stycken att vara 

med i undersökningen. Studien fick en geografisk spridning från Malmö i söder till Gävle i 
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norr. Sammanlagt 205 enkäter delades ut till de medlemmar som besökte de elva 

anläggningarna under perioden 29 november 2012 till 20 december 2012.  

 

3.3 Enkätutformning 

Den information som behövs för att få svar på frågeställningarna samlades in genom en 

frågeenkät. Frågeenkäter är generellt smidiga eftersom de är enkla att distribuera och det 

krävs relativt lite ansträngning från respondenterna. En enkät bör inte ta längre tid än 30 

minuter att fylla i. Tidskrävande enkäter tenderar att besvaras slarvigt och sänker kvalitén på 

studien, medan kortare enkäter med få välformulerade frågor och snygg och logisk layout 

brukar besvaras mer noggrant och eftertänksamt (28). Med det i åtanke konstruerades en 

enkät på en A4-sida med fokus på estetik och ord- och meningsformuleringar (se Bilaga 3). 

Den formulerades så att frågorna skulle besvara tidigare matvanor innan deltagarna påbörjade 

företagets kostprogram. 

 

Frågor om kön, ålder, vikt, längd och ansvar för hushållsmatlagningen inleder enkäten. 

Därefter ställs en fråga om tidigare matvanor. Frågan är schematiskt uppdelad med sju rader 

och fem kolumner, där varje rad representerar ett tillfälle för matintag som frukost, 

mellanmål, lunch etc. och varje kolumn står för olika typer av mat som t.ex. lagad mat, 

snacks, dryck mm och deltagarna fick kryssa i för de typer av måltider som passade bäst in på 

olika måltidstillfällen. 

 

Grundmallen för den här frågan hämtades från Livsmedelsverkets utarbetade och 

validitetsbeprövade underlag till enkätfrågor (31). Den mallen utgår från M. Lennernäs 

klassificeringar av måltidstyper (24). Lennernäs diskuterar sju olika sorters måltider utifrån 

deras sammansättning av livsmedelsgrupper och graden av förberedelse. Av dessa använde 

Livsmedelsverket fyra stycken med egen tolkning och översättning till svenska (31). Då ett av 

studiets syften var att kunna jämföra måltiderna med rekommendationer från SNR 2005 var 

det nödvändigt att göra om mallen utefter studiens ändamål. Den främsta bristen låg i att 

mallen bara hade en typ av mellanmål som kan liknas vid Snacks. En nyttig variant till 

mellanmål, Mindre mål, lades till som kan refereras till high-quality snack i Lennernäs 

klassifikation. Sedan ändrades några benämningar på måltidstyperna. ”Huvudmåltid” 

ändrades till Lagad mat eftersom huvudmåltid också är ett samlingsnamn för frukost, lunch 

och middag (25), dessutom är Lagad mat en mer korrekt översättning av Lennernäs 

klassificering Prepared meal. ”Lättare måltid” ändrades till Enklare måltid eftersom lättare 

också kan tolkas som låg vikt eller i sammanhanget lättare i form av energi, men det ska syfta 

till att måltiden är enklare att förbereda, vilken översattes från quick-prepared meal. 

 

Under pilotstudien framkom det att man kan ha olika uppfattningar om hur frågan ska fyllas i.  

Ett exempel var när två personer kryssade i två kolumner (Lagad mat och Snacks) under 

samma rad (middag). Den ena personen menade att denne åt både lagad mat och snacks till 
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middag, medan den andre menade att hon ibland åt lagad mat och andra gånger snacks till 

middag. Denna definitionsproblematik skapar omedvetna systemfel i resultatet. Därmed 

infogades en instruktionstext som beskriver hur man ska besvara frågan för att minimera 

missförstånd (28). Slutligen lämnades några rader för övriga kommentarer där respondenterna 

fritt kunde skriva något mer de önskade framföra. 

 

3.4 Genomförande 

Utifrån rapportförfattarnas personliga intresseområde inom kostvetenskap valdes ämnet 

övervikt och därmed idén till denna studie. Efter en noggrann litteraturgenomgång kunde 

problem och frågeställningar formuleras. Med en given tidsram och begränsade resurser valde 

man att söka studiedeltagare utifrån ett bekvämlighetsurval. Olika instanser och företag som 

jobbar med överviktiga runt om i landet kontaktades och erbjöds att medverka i 

undersökningen. Ett franchiseföretag som säljer tjänster och verktyg för viktminskning till 

privatpersoner svarade positivt till att medverka och hjälpa till att genomföra enkätstudien. 

Via program- och utbildningsansvarig på viktminskningsföretaget skickades en förfrågan ut 

till företagets olika viktcenter och viktklubbar runt om i Sverige. De enheter som var villiga 

att delta svarade med hur många enkäter (10-30 st.) de hade möjlighet att dela ut till sina 

klienter. Frågeenkäten konstruerades och testades på sju personer i en pilotstudie och 

reviderades sedan utifrån feedback från pilotdeltagarna. Två viktcentra önskade att få 

enkäterna skickade på posten och övriga nio fick enkäten bifogad med e-post. 

 

Samtliga fick ett följebrev med information om studien, deras roll och kontaktuppgifter till 

studieansvariga (se Bilaga 2). Färdigfrankerade och adresserade kuvert postades till alla så att 

de skulle kunna returnera de ifyllda enkäterna. En person vid varje viktcenter ansvarade för 

utskrift, utdelning, insamling samt retur av enkäterna. Efter en vecka kontaktades samtliga 

ansvariga på varje viktcenter per telefon för en första uppföljning och påminnelse. Några 

dagar efter sista svarsdag kontaktades de återigen för en andra påminnelse. Sammanlagt 116 

enkäter returnerades. Dessa bearbetades och analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) Statistics 21 för den slutgiltiga resultatredovisningen 

(32). 

 

3.5 Bearbetning och analys 

Allteftersom de besvarade enkäterna inkom numrerades de med ett löpnummer och BMI 

beräknades på varje respondent utifrån den angivna vikten och längden. Av 116 enkäter var 

det två enkäter som räknades bort som interna bortfall då respondenterna inte uppfyllde 

kriteriet för BMI över 25. När samtliga inkomna enkäter var numrerade och BMI-värden 

uträknade matades alla svarsvärden in i statistikprogrammet SPSS version 21. Nominala 

variabelvärden kodades om med siffror. Variabeln kön kodades med siffran 0 för man och 
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siffran 1 för kvinna. Variabeln Ansvarar du för matlagningen i hushållet kodades Ja=1, 

Nej=2 och Ibland=3. 

 

Raderna från Frukost/morgonmål till Ytterligare mål under dagen lades in som nominala 

variabler och kolumnerna som anger svarsalternativen kodades om till siffror där Lagad mat 

fick siffervärdet 1, Enklare måltid = 2, Mindre mål = 3, Snacks = 4 och Enbart dryck = 5.  

Eftersom svarsalternativen kunde kombineras, d.v.s. att en variabel kunde anta flera värden så 

lades svarsalternativen också in som separata dikotoma variabler där en etta betyder att 

svarsalternativet är ikryssat och de svarsvariabler som inte var ikryssade lämnades blanka. 

Med SPSS-programmets olika analys- och presentationsverktyg kunde svaren sammanställas 

i tabeller och figurer. Mellanmålen på förmiddagen och eftermiddagen förkortades Mm1 

respektive Mm2. Även antalet respondenter som inte åt något alls summerades för 

presentation i tabellen. 

 

För sammanställningen av måltidsfrekvens, intag av huvudmål, mellanmål och snacks gjordes 

följande kategoriseringar utifrån bedömningar från SNR 2005 och M. Lennernäs rapport (24-

25). 

 

Frukost: Kan bestå av Lagad mat, Enklare måltid eller Mindre mål. 

Lunch: Kan bestå av Lagad mat eller Enklare måltid. 

Middag: Kan bestå av Lagad mat eller Enklare måltid. 

Mellanmål: Kan bestå av Enklare måltid eller Mindre mål. 

Snacks: Kan bestå av Snacks. 

Alla alternativ förutom Enbart dryck räknas som en måltid (24). 

Snacks räknas som en måltid, men anses inte vara ett mellanmål då det inte bedöms ha en god 

näringssammansättning (25).  

 

Sambandsanalys mellan BMI och måltidsfrekvens genomfördes med Pearsons 

produktmomentkorrelation eftersom variablerna var på intervall- respektive ordinalskala. 

Signifikansnivån var satt till p<0,05. Då antalet kvinnor var överrepresenterade gjordes inga 

jämförelser mellan könen. Av samma anledning gjordes ingen jämförelse mellan överviktiga 

(BMI 25-30) och obesa (BMI >30) (29). Kommentarerna som några respondenter valde att 

skriva skrevs över i ett Microsoft Word-dokument tillsammans med deras löpnummer för att 

kunna jämföras med övriga svar och slutligen diskuteras. 

 

3.6 Forskningsetiska reflektioner 

När studier görs på människor som fordrar deras medverkan så är undersökaren skyldig att 

informera och respektera deltagarnas rätt till frivilligt deltagande och anonymitet (33). 

Enkätundersökningen beviljades först av program- och utbildningsansvarig på 

viktminskningsföretagets huvudkontor, som i sin tur skickade en förfrågan till de ansvariga på 
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några olika enheter om deltagande i studien. Efter ett godkännande från elva enheter 

skickades enkäten ut till någon ansvarig på varje enhet med ett följebrev där det framgick att 

deltagandet är frivilligt, anonymt och att uppgifterna enbart används i studiesyfte. Enkäten har 

inga frågor om personuppgifter och kan inte på något sätt kopplas till de individer som valt att 

besvara enkäten. Längst ner på den står det att samtliga enkäter är anonyma. Genom att fylla i 

enkäten samtycker deltagaren till sin medverkan i undersökningen. Därmed uppfyller studien 

de fyra forskningsetiska grundprinciperna (34). 

 

4. Resultat 
Av 205 utdelade enkäter inkom totalt 116 stycken varav 114 kunde användas i studien. 

Svarsfrekvensen var 57 %. Det blev två interna bortfall pga. BMI-värde lägre än gränsen för 

övervikt, alltså 25. Könsfördelningen var 21 % män (n=24) och 79 % kvinnor (n=90). 

Åldersintervallet låg mellan 18 och 84 med en medelålder på 47 år. BMI-värdena sträckte sig 

från 25,1 till 52,2 och medel var 32,8. Av samtliga respondenter hade 29 % BMI under 30 

och övriga 71 % hade BMI 30 eller högre. På frågan om respondenten ansvarar för 

matlagningen i hushållet svarade 59 % Ja, 7 % Nej och 34 % svarade Ibland. 

 

Tabell 1. Sammanställning av studiedeltagarnas måltidsmönster med antal som enhet. (n=114) 

 Lagad 

mat; 

t.ex. kött & 

potatis, 

pizza, 

pasta, 

hamburgare 

ev. m. 

dryck 

Enklare 

måltid; 

t.ex. 

gröt/flingor 

m. 

mjölk/fil, 

smörgåsar, 

soppa, 

sallad, 

omelett ev. 

m. dryck 

 

Mindre 

mål; 

t.ex. frukt, 

grönsaker, 

bröd m. 

pålägg, 

yoghurt ev. 

m. dryck 

Snacks; 

t.ex. kex, 

kaka, bulle, 

godis, 

chips, glass, 

dessert ev. 

m. dryck 

Enbart 

dryck;  

t.ex. kaffe, 

te, läsk, öl, 

vin, juice, 

mjölk 

Inget 

Frukost 4 63 28 1 17 1 

Förmiddagsmål 4 9 34 10 28 29 

Lunch 75 20 10 4 1 4 

Eftermiddagsmål 1 7 31 21 33 21 

Middag 97 12 1 2 1 1 

Kvällsmål 5 8 14 43 21 23 

Ytterligare mål 1 3 5 26 19 60 
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Ovanstående tabell (Tabell 1) är en sammanställning av respondenternas självrapporterade 

måltidsmönster innan start av viktminskningsprogram. De flesta studiedeltagare, 84 %, 

svarade att de brukade äta frukost, som vanligtvis utgjordes av en enklare måltid. 54 % åt ett 

mellanmål på förmiddagen medan 25 % intog enbart dryck. Endast 4 % hoppade över 

lunchen och 53 % åt någon typ av eftermiddagsmål, varav 35 % bestod av snacks. Till 

middag åt 85 % lagad mat och endast två personer hoppade över maten helt. Kvällsmål åts av 

61 % av deltagarna och hos 61 % av dessa bestod det målet av snacks. Ett extra mål utöver de 

presenterade exemplen i enkäten konsumerades av en tredjedel av deltagarna, där en 

övervägande majoritet, 74 % av dessa, valde snacks. 

 

4.1 Måltidsfrekvens och måltidsmönster 

Nedanstående diagram (Figur 1) är en presentation av studiedeltagarnas måltidsfrekvens. 

Enbart dryck räknas inte som måltid men övriga alternativ klassificeras som måltidstillfällen. 

De flesta respondenter, 28 %, uppgav att de åt fem måltider dagligen, tätt följt av sex måltider 

som åts av 25 %. Sammanlagt 91 % av respondenterna åt tre till sex måltider om dagen. 

 

 

 
                  Figur 1. Sammanställning av antal måltider per dag hos studiedeltagarna. (n=114) 

 

 

Intaget av huvudmål och mellanmål demonstreras i Figur 2 respektive Figur 3. Majoriteten 

av respondenterna, 76 %, åt tre huvudmål om dagen. 22 % åt två eller en huvudmåltid per dag 

och endast två deltagare åt fyra eller fem huvudmåltider. Av respondenterna var det 63 % 

som åt 1-3 mellanmål per dag, varav de flesta, 38 %, endast åt ett mellanmål per dag. 37 % åt 

inget mellanmål alls och 1 % åt fyra mellanmål. 
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Figur 2. Antal huvudmål per person & dag i %    Figur 3. Antal mellanmål per person & dag i % 

(n=114)            (n=114)                

 

 

På frågan om respondenterna åt snacks (se Figur 4) svarade 32 % att de brukade göra det en 

gång dagligen. 16 % åt snacks två gånger per dag och 6 % tre gånger dagligen. För 3 % var 

snacks förekommande fyra gånger per dag. En majoritet på sammanlagt 57 % rapporterade att 

snacks inte intogs på daglig basis. 

 

 

 
                      Figur 4. Antal snackstillfällen per person & dag i %. (n=114) 

 

Av samtliga studiedeltagare var det 26 % som uppfyllde SNR:s kriterier för god kosthållning. 

Dessa 26 % åt minst tre huvudmål plus 1-3 mellanmål. 74 % klarade inte dessa kriterier pga. 

bristande antal måltider eller en överrepresentation i antalet mellanmål och snacks. 

 

57% 

32% 

16% 6% 3% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 1 2 3 4

Antal serveringar

Intag av snacks  



 

  13 

 

 

 

 

4.2 Måltidsfördelning över dagen 

Följande figur (se Figur 5) representerar den genomsnittliga måltidsordningen över dagen för 

samtliga 114 respondenter. 84 % av deltagarna uppger att de brukade äta frukost och hälften 

åt ett förmiddagsmål. Till lunch var det 96 % som åt en måltid av något slag och 53 % åt ett  

 

 
                 Figur 5. Genomsnittligt dagsintag av måltider i procent. (n=114) 

 

eftermiddagsmål. Middagen var det få som hoppade över då 98 % åt lagad mat och 61 % av 

studiedeltagarna åt ett kvälls- eller nattmål efter middagstid. Av dessa bestod 61 % av snacks 

(se Tabell 1). Utöver enkätens sex angivna måltidstillfällen uppgav 31 % att de åt ytterligare 

en måltid. 

 
         

               Tabell 2. Beskrivning av deltagarnas måltidsfördelning över dagen. 
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Måltiderna fördelade jämnt över dagen.  

 

46 st. (40 %) 

 

 

Måltiderna fördelade på tidigare delen av dagen  

Frukost, mellanmål 1, lunch 

 

 

46 st. (40 %) 

 

 

Måltiderna fördelade på senare delen av dagen  

Mellanmål 2, middag, kvällsmål 

 

22 st. (20 %) 
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Tabellen ovan (se Tabell 2) beskriver fördelningen av dagens måltider hos studiedeltagarna. 

40 % åt lika många måltider under första halvan av dagen som under den andra. Lika många 

fördelade måltiderna till tidigare under dagen och 20 % åt flest måltider på eftermiddagen och 

kvällen. Majoriteten av de respondenter som brukade fördela måltiderna jämnt över dagen åt 

två måltider på förmiddagen och två måltider på eftermiddagen medan de som fördelade 

större delen av intagstillfällena till förmiddagen åt oftast tre måltider på förmiddagen och två 

måltider på eftermiddagen. Bland de som fördelade måltiderna till senare delen av dagen var 

det vanligast med två måltider under första halvan av dagen och tre måltider senare på dagen. 

35 respondenter svarade att de åt ytterligare ett mål under dagen, men när under dagen det 

intogs framgår inte. 

 

4.3 Sambandet mellan BMI och måltidsfrekvens 

Av spridningsdiagrammet nedan (Figur 6) kan utläsas att det är en relativt jämn fördelning av 

antalet måltider per dag i relation till BMI. Nollhypotesen är att det inte finns ett samband 

mellan BMI och måltidsfrekvens och dess mothypotes blir således att det finns ett samband. 

Sambandsanalys med Pearsons produktmomentkorrelation ger r = -0,056, vilket innebär att 

det finns en svag negativ korrelation mellan variablerna och kan uttryckas med att ett ökat 

BMI innebär färre måltider. Signifikansen för att det inte finns ett samband är p=0,55, vilket 

är relativt högt då signifikansnivån är satt till p < 0,05. Sammantaget kan det konstateras att 

det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan BMI och måltidsfrekvens. 

 

 
Figur 6. Visar antal rapporterade måltider per dag i relation till BMI. 
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4.4 Deltagarnas kommentarer kring sina matvanor 

Respondenternas egna kompletterande kommentarer kring sina tidigare matvanor innan start 

av viktminskningsprogram framgår i Tabell 3. Av samtliga 114 enkäter var det 41 styck med 

kommentarer (36 %). Av samtliga kommentarer var det nio stycken (25 %) som uppgav att de 

åt för få måltider. 14 deltagare, alltså över en tredjedel, skrev om småplock och snacks som 

ett ofta förekommande fenomen. Sammanlagt 17 av samtliga kommentarer (41 %) handlade 

om oregelbunden måltidsordning med överhoppade mål, få måltider och snacks till 

mellanmål. 

 

Tabell 3. Exempel på kommentarer från respondenterna om tidigare matvanor. 

 

 

5. Diskussion 
Den här undersökningen visar inget samband mellan måltidsfrekvens och kroppsvikt. 

Resultatet visar att fem måltider per dag var den vanligaste måltidsfrekvensen med 91 % av 

deltagarna som åt 3 - 6 måltider per dag. Sjuttiosex procent åt tre huvudmåltider om dagen 

och 37 % åt inga mellanmål. En tredjedel svarade att de åt snacks varje dag och av de som åt 

kvällsmål efter middagen så rapporterade 61 % att det målet bestod av snacks. Överlag var 

det endast 26 % som uppfyllde SNR:s kriterier för god kosthållning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

En undersökning med enkäter innebär alltid en stor utmaning kring enkätutformning, 

frågeställningar, val av deltagargrupp samt metoder för databearbetning. I huvudsak bör 

genomförandet av en studie styras av metoder som syftar till att få fram objektiv data. Detta 

för att stärka studieresultatets interna samt externa validitet (35). Eftersom syftet med studien 

var att få en generell bild av måltidsmönster hos överviktiga och obesa var det mest relevant 

att använda en kvantitativ metod, då kvalitativa metoder inte skulle kunna ge ett så pass brett 

”Stora och få måltider.” 

”Få måltider men stora portioner ofta bullar, kakor som mellanmål.” 

”Åt det jag kom över så ofta och så mycket som möjligt.” 

”För stora mängder av allt. Ofta överhoppade mål.” 

”Oregelbundet, fett, mycket mat, ofta och mycket snacks. Aldrig frukost.” 
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underlag för bearbetning på den tid som disponerades för studien. Bekvämlighetsurval är den 

minst representativa urvalsmetoden för de flesta former av kvantitativa studier (28). Urvalet 

blir inte slumpmässigt eftersom sannolikheten för att vara med i undersökningen beror på 

vissa faktorer som i det här fallet är medlemskap på viktminskningsföretaget. Det är alltså 

bara dessa medlemmar som ingår i studien. Detta innebär att resultaten från studien inte kan 

generaliseras att gälla för alla överviktiga. De kan däremot ge indikationer på möjliga mönster 

som kan vara användbara till vidare forskning (29). 

 

Enkäten som redskap för att samla in nödvändig data valdes utifrån de förutsättningar som 

fanns. Förutom att enkätundersökningar underlättar när tid och resurser är begränsade är det 

också ett enkelt redskap att hantera för både forskarna och försöksdeltagarna (28). Men det 

finns likväl begränsningar eller nackdelar som det finns fördelar med de olika typerna av 

enkäter.  Den typiska nackdelen med enkätundersökningar, i synnerhet postenkäter, är att det 

kan bli ett stort externt bortfall som kan tänkas bero på att den personliga kontakten uteblir  

(27). Detta kan undvikas om enkäter delas ut till samlade grupper som fyller i på plats och 

undersökaren närvarar för konsultation vid missförstånd, men den möjligheten fanns inte för 

detta då deltagarna var utspridda i olika städer över landet. 

 

I studien var det externa bortfallet 43 %, vilket är relativt stort bortfall. Enligt Ejlertsson bör 

bortfallet inte vara större än 30 % (28). De anledningar som kan förklara den låga 

svarsfrekvensen är att undersökningen genomfördes från 29 november till 20 december. Att 

genomföra enkätundersökningar i december eller under sommarmånaderna brukar generera 

relativt låga svarsfrekvenser eftersom många andra aktiviteter och sysslor tar upp mycket av 

den lediga tiden och intresset för att medverka i studier blir således låg (28). Med påminnelser 

kan man öka svarsfrekvensen så därför gjordes det en sista påminnelse strax efter den 20e dec 

och ytterligare ett tiotal enkäter inkom. Ambitionen var att dela ut ungefär 200 enkäter och få 

tillbaka ungefär hälften så trots det är vi nöjda med en svarsfrekvens på 57 %. 

 

Kvaliteten på en forskningsstudie beror på dess grad av validitet och reliabilitet. När man 

mäter validitet vill man veta i hur stor utsträckning studien har mätt det som avsågs att mäta 

(27). I det här fallet vill vi veta i hur stor utsträckning enkätstudien mätte överviktigas 

måltidsmönster innan viktminskningsprogrammet. Enkäten frågade efter frukostintag, 

mellanmålsintag, lunch- och middagsintag och vilka typer av måltider dessa intag bestod av. 

Har vi med enkäten som instrument verkligen fått veta om och vad deltagarna åt till frukost, 

lunch, middag och mellanmål? Vi har inte gjort några validitetsprövningar på dessa faktorer, 

men med tanke på subjektiviteten i måltidsdefinitioner och enkätfrågornas retrospektiva 

karaktär så finns det luckor för systematiska fel och förekomsten av över- och 

underrapportering minskar också validiteten (35). 

 

Graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet (reliabilitet) har betydelse för undersökningens 

validitet. Enkätfrågornas konstruktion ska vara så objektiva som möjligt för att minimera 

risken för slumpmässiga fel. För att öka objektiviteten och därmed reliabiliteten av frågorna 
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kan man ge instruktioner på hur frågan ska besvaras, vilket vi gjorde efter att en pilotstudie 

förtydligade bristen av den sortens reliabilitet. Ytterligare ett sätt är att förklara och ge 

definitioner av relevanta subjektiva ord för att tydliggöra vad som menas (28). Definitioner av 

måltider och ättillfällen kan variera ganska mycket ur olika vinklar. Maria Lennernäs 

diskuterar begreppen och hur de kan tolkas olika. För vissa är lunch något man äter mitt på 

dagen och kan likaväl vara en smörgås medan för en annan är en smörgås mitt på dagen ett 

mellanmål (24). Stor tyngd lades vid att enkäten skulle vara på enbart en sida och därför 

fanns det inte mycket utrymme för definitioner. Däremot försökte vi ge varje måltidsvariabel 

(med undantag för den sista) två benämningar, t.ex. Frukost/morgonmål och Lunch/ mitt-på-

dagen-mål etc. Till svarsalternativen gavs exempel. Under Snacks skrev vi t.ex. kex, kaka, 

bulle, godis, chips, glass, dessert, ev. med dryck. Även om syftet med dessa exempel var att 

förtydliga alternativen kunde de upplevas ledande beroende på vilka val av exempel som 

skrevs dit. Under Lagad mat fanns exemplet pizza. En respondent undrade varför pizza stod 

med som exempel men inte fisk och menade att vi inte ska ta för givet att alla överviktiga äter 

onyttigt. Vi hade inte för avsikt att peka ut vad den målgruppen brukar äta utan ville snarare 

få en bredd på vad lagad mat kan vara. Oavsett avsikten stärker det inte reliabiliteten till den 

mån vi hade önskat.  

 

Fler metoder som användes för att öka studiens validitet och reliabilitet var att enkäten fick 

genomgå en pilotstudie och omarbetades därefter. Dessutom var den på enbart en sida för att 

så många som möjligt skulle besvara den, då högre svarsfrekvens ökar validiteten (28). 

Enkäten var ett retrospektivt frågeformulär där respondenterna skulle minnas tillbaka till hur 

de brukade äta innan de började på viktkliniken. För att minnesfaktorn inte skulle dra ned på 

reliabiliteten alltför mycket rekommenderades i följebrevet att enkäterna skulle delas ut till 

klienter som var relativt nyrekryterade (28).  

 

5.2 Måltidsfrekvens och måltidsmönster 

Enligt resultaten från den här studien är fem måltider per dag den vanligaste 

måltidsfrekvensen bland överviktiga och feta svenskar. Detta skiljer sig lite från andra studier 

där man undersökt måltidsmönstret hos överviktiga individer, som bland annat Bertéus 

Forslunds studie från 2002. I jämförelsen mellan en överviktig grupp samt en referensgrupp 

såg man att den förstnämnda gruppen hade en måltidsfrekvens på 6,1 måltider per dag medan 

den andra hade 5,2 (17). Att mäta måltidsfrekvens är utmanande då det inte finns några 

utförligare riktlinjer för vad som definieras som ett måltidstillfälle. I denna studie har vi valt 

att definiera snacks som ett mål, vilket leder till ytterligare frågeställningar som måste 

besvaras för att minimera risken för felrapportering. Bland annat är konstant småätande, 

vilket nämns i de kommentarer deltagarna lämnade, svårt att få med i enkäten då det inte 

direkt kan klassificeras som ett måltidstillfälle. Det blir således lätt att utesluta eller glömma 

bort det matintaget, vilket givetvis skulle innebära siffror som inte representerar verkligheten. 
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En annan faktor man bör ta hänsyn till i resultattolkningen är att dryck inte klassificerats som 

enskild måltid. Hade man i den här studien baserat måltidsdefinitionen på den som Gibney 

1997 presenterade skulle alternativet ”Enbart dryck” räknats med. De gjorde bedömningen 

att gränsen för vad som ska bedömas som en måltid går vid ett energiintag som överskrider 

50 kcal vid ett och samma mattillfälle (22). Då många drycker innehåller långt över 50 kcal 

skulle det innebära en betydligt högre måltidsfrekvens med denna måltidsdefinition. Som 

exempel kan man ta en Coca Cola burk på 33cl som har ett energivärde på 141 kcal eller 

också 50 cl starköl som innehåller 235 kcal. Samtidigt är energiinnehållet i en apelsin som 

klassas som ”Mindre mål” ca 60 kcal (36). Vad man väljer för avgränsningar och 

klassifikationer i en studie av ett komplext ämne som måltidsfrekvens är avgörande för 

resultatet man får.  

 

En av de frågeställningar denna studie baserades på är hur väl överviktiga vuxnas 

måltidsmönster stämmer överens med SNR med hänsyn till huvud- och mellanmål. 

Rekommendationen är tre huvudmål per dag plus 1-3 mellanmål (25). I bearbetningen av data 

från enkäterna var det nödvändigt med kriterier för vad som ska bedömas som ett huvudmål 

respektive mellanmål. Dessutom valde vi att inte klassificera snacks som ett mellanmål då det 

utgörs av livsmedel som inte uppfyller kraven för god näringsmässig sammansättning. Att 

endast 26 % av respondenterna uppfyllde SNR:s kriterier för god kosthållning kan diskuteras. 

Bland annat är det viktigt att ta hänsyn till att energiintag är en avgörande faktor som inte är 

inkluderad i den här beräkningen. Av dessa 26 % som åt tre huvudmål samt 1-3 mellanmål så 

skulle energiintaget t.ex. kunna ligga högt över det rekommenderade för deras ålder och vikt. 

I verkligheten skulle detta naturligtvis innebära att dessa individer inte möter SNR:s 

rekommendationer för energi- och näringsämnen (25). 

 

Kosthållningens effekt på olika biologiska funktioner i kroppen har undersökts i många 

studier (12,14). Eftersom denna studie endast syftade till att kartlägga måltidsfrekvens kan 

effekten på bland annat serumlipider respektive kroppsfett inte diskuteras. Dock är det en 

viktig aspekt att se till vid behandling av patienter med fetma och övervikt. Framförallt vid 

bedömningen om måltidsfrekvens är en faktor som ska inkluderas. 

 

5.3 Måltidsfördelning över dagen  

Den här undersökningens stödjer inte hypotesen om att överviktiga individer äter större delen 

av dagens matintag under andra halvan av dygnet (17). Resultatet visar att 40 % av 

respondenterna fördelar matintaget jämnt över dagen och lika många fördelar det på första 

halvan av dagen. Endast 20 % rapporterade ett större antal måltider senare under dagen. 

Eftersom de flesta rapporterade att de åt något till frukost (84 %), lunch (96 %) och middag 

(98 %), dvs. att relativt få hoppade över dessa måltider, som också är huvudmåltider så blir 

måltidsfördelningen koncentrerad till tidigare halvan av dagen eftersom både frukost och 

lunch hör till den delen. I bearbetningen av data över måltidernas fördelning var vi tvungna att 
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ta ställning till vart alternativet ”Ytterligare mål under dagen” skulle placeras. Det gick inte 

att bedöma tidpunkten under dygnet som detta extra mål intogs då klockslag eller andra 

specificerande uppgifter saknades så beslutet togs att utesluta detta måltidsalternativ. Med 

tanke på att 35 personer kryssat i detta alternativ var det alltså relativt vanligt med ännu en 

måltid, utöver de sex alternativ som presenterades i enkäten. Om majoriteten av dessa 

personer t.ex. intog den på kvällen skulle troligtvis en högre koncentration fördelas till senare 

delen av dagen. 

 

Man kan diskutera hur deltagarna tolkade alternativet ”Ytterligare mål under dagen”. I 

beräkningen av måltidsfrekvens (se Figur 1) framkom det att endast 6 % äter sju måltider per 

dag. Samtidigt svarade 31 % svarade att de äter ytterligare mål utöver de sex befintliga i 

enkäten. Många kryssade i ”Ytterligare mål under dagen” utan att redan ha kryssat i samtliga 

sex måltider. Alltså har dessa 31 % ätit ytterligare måltider utan att nödvändigtvis ha ätit sex 

gånger under dagen. Detta visar på utrymme för tolkningsproblematik vilket är viktigt att ha i 

åtanke vid resultatbearbetningen.  

 

Viktigt är att betona att en hög måltidsfrekvens inte nödvändigtvis är direkt kopplad till ett 

högt energiintag. Då inga konkreta uppgifter finns för vilka livsmedel deltagarna åt vid 

respektive måltidstillfälle är det svårt att bedöma när på dygnet som den största 

energitillförseln äger rum. En viktig faktor att ta hänsyn till är att 61 % av deltagarna svarade 

att de brukade äta kvällsmål efter middagen och 63 % av samtliga kvällsmål utgjordes av 

snacks av något slag. De exempel på snacks som står med i enkäten är relativt energitäta och 

näringsfattiga livsmedel (kex, kaka, bulle, godis, chips, glass), vilka mycket väl kan bidra 

med stora mängder energi i jämförelse med mer konventionella mellanmål (37).  

 

5.4 Korrelation mellan BMI och måltidsfrekvens 

Många studier har syftat i att försöka kartlägga om det finns något samband mellan 

måltidsfrekvens och vikt (BMI). Resultatet från den här studien säger att det inte finns någon 

sådan korrelation. Samtidigt som det finns studier med liknande resultat (7,16) finns det andra 

som påvisat motsatsen (18-19). För att få rätt data till att göra en sådan korrelationsberäkning 

är det viktigt att insamlad data verkligen mäter det man vill mäta (35). En tydligare och mer 

utförlig enkät kanske hade bidragit till mer pålitlig data. Samtidigt är definitionerna av 

måltider, framför allt mellanmål och snacks, avgörande för studiedeltagarnas redogörelse 

(31). 

 

I många studier där man försökt undersöka betydelsen av måltidsfrekvens i ett 

viktminskningsprogram har man inte funnit något signifikant samband mellan dessa (15-16). 

Oftast innebär det att två överviktsgrupper får följa en diet på samma mängd energi, men med 

olika måltidsfrekvens. Här är energiintaget kontrollerat och andra faktorer såsom 

hungerkänslor tas inte i beaktande. Man kan då diskutera om inte syftet med en diet med hög 
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måltidsfrekvens är just att bibehålla en jämn blodsockerkurva för att få kontroll över hungern. 

Detta skulle då innebära att risken för att bli vrålhungrig och eventuellt äta en alltför stor 

portion minskar vid hög måltidsfrekvens (38). Denna aspekt kommer alltså inte lyftas fram i 

studier baserade på dieter med ett kontrollerat energiintag. 

 

Resultatet från den här studien säger att den vanligaste måltidsfrekvensen var fem eller sex 

måltider per dag. Detta gäller mer än hälften av studiedeltagarna, alltså sammanlagt 53 %. 

Samtidigt kan man genom att titta på de kommentarer som en del av dem lämnade utläsa att 

oregelbundenhet ofta var ett förekommande fenomen i deras tidigare kosthållning. Sjutton 

personer, alltså 41 % av kommentarerna handlade om hur de ofta hoppade över eller åt för få 

måltider och likaså betonas småplock och snacks. Dessutom var det vissa av de som 

kommenterade sina oregelbundna matvanor som samtidigt hade kryssat i en relativt 

regelbunden måltidsordning över dagen. Alla dessa aspekter är viktiga att se till i reflektionen 

kring resultatet. 

 

5.5 Under- och överrapportering 

Matintag är ett känsligt ämne för många, inte minst för överviktiga (39). Det är vanligt att 

studiedeltagare underrapporterar om frågor kring mat som anses vara ”onyttigt” och 

överrapporterar när det frågas om ”nyttiga” livsmedel (40). Detta minskar validiteten av 

undersökningen och resultaten kan bli skeva. För att undersöka över- och underrapportering 

kan samtidiga mätningar göras med dubbelmärkt vatten eller med ekvationer räkna ut 

förmodat energibehov/energiförbrukning och jämföra med det självrapporterade intaget (41). 

Andra metoder för att validera självrapporterade intag är mätningar av bioaktiva markörer 

genom bl.a. blodprov och urinprov (35). Det är vanligare att överviktiga underrapporterar än 

normalviktiga. Livingstone fann en korrelation mellan stigande BMI och förekomsten av 

underrapportering (41). Potentialen för den typen av bias i den här studien finns för 

huvudfrågan om måltidsordning och typ av intag. Det kan vara en viss underrapportering på 

hur ofta Snacks intas. Likaså kan det vara en överrapportering av ”önskvärd” måltidsordning 

(31). 

 

Till mellanmålen och sista målet ”Mål senare på kvällen/natten”, var det ungefär hälften 

respektive 61 % som rapporterade att de åt något. Livsmedelsverkets rapport om validering 

av kostundersökningsmetodik visade att man i högre utsträckning konsumerade något till 

mellanmål än vad man uppgav i frågeenkäten. Den måltid som var svårast att komma ihåg att 

ange i enkäten var det sena kvällsmålet. Merparten (93 %) av deltagarna åt något på kvällen, 

men endast 69 % uppgav att de brukar göra det (31). Även Poppit (1998) fann likande resultat 

(42). Detta mönster kan möjligen återfinnas i den här enkätundersökningen. Dock är det inget 

som säkert kan påvisas. 
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Av kommentarerna som en del respondenter skrev var det en grupp (n=17) som framlade att 

de åt oregelbundet, vilket också nämns i en artikel av Kushner 2010 (43). Att oregelbundenhet 

i matintag förekommer gör det svårare för deltagarna att avgöra hur en vanlig dag såg ut 

eftersom det kunde variera mycket från dag till dag. Ejlertsson diskuterar minnets inverkan på 

hur deltagare svarar. Människor har en tendens att efter en tid förstärka positiva åsikter, 

känslor och händelser så förhållanden bakåt i tiden utsätts för en positiv överskattning. 

Minnesfaktorn gäller främst mindre vardagliga händelser med många små detaljer (28). 

Deltagarna skulle tänka tillbaka på hur de brukade äta ”en vanlig dag” och det kan vara en 

felkälla att några kan ha rapporterat hur de kunde äta ”en bra dag”, snarare än en vanlig dag.  

 

5.6 Styrkor och svagheter med studien 

Många studier har syftat till att försöka kartlägga om det finns något samband mellan 

måltidsfrekvens och kroppsvikt. Resultatet från den här studien har inte funnit någon sådan 

korrelation. Andra studier har dock påvisat motsatsen (18-19). Orsakerna till de olika 

slutsatserna studierna emellan kan bero på åtskilliga faktorer såsom val av studiedeltagare, 

datainsamlingsmetodik, databearbetning, felrapportering och mycket annat. 

 

Valet av studiedeltagare är en faktor som kan ha påverkat studiens resultat. Att vända sig till 

viktminskningscentra när man vill nå ut till en grupp överviktiga eller feta är välgrundat. 

Dock blir det en utmaning pga. att vi endast ville undersöka de kostvanor deltagarna hade 

innan de startade sitt viktminskningsprogram. En lång rad av respondenterna hade tappat 

omkring 10-15 kg sedan starten, vilket tyder på att de sedan ett tag tillbaka ändrat sina 

måltidsmönster. Det kan därför bli svårt att ge en utförlig och representativ bild av de gamla 

matvanorna då dessa kan vara svåra att minnas (28). Det finns även en risk att 

respondenternas nyförvärvade och mer hälsosamma kosthållning färgat av sig på deras 

redogörelse. 

 

Enkätens utformning är avgörande för trovärdigheten i det data man samlar in. Genom 

utförliga anvisningar hoppas man på att eliminera utrymmet för misstolkning och 

felrapportering. Vår enkät omarbetas åtskilliga gånger efter kontinuerlig feedback och 

granskning. Att definiera måltider och på ett framgångsrikt sätt formulera dessa är en 

utmaning och mycket komplext då generella riktlinjer för detta saknas. Alternativet 

”Ytterligare ett mål under dagen” uteslöts i beräkningen av hur måltiderna var fördelade över 

dagens första respektive andra halva (se 5.3 Måltidsfördelning över dagen) pga. att 

information om tidpunkt för den måltiden saknades. Detta hade troligtvis resulterat i andra 

siffror om den måltiden kunde placerats vid korrekt tillfälle under dagen. Att fråga 

respondenterna om klockslag för de olika måltiderna hade varit en lösning (7) 

 

Trots tveksamheten kring vissa bitar av resultatet kan man lyfta fram några styrkor i denna 

studie. En mycket tydlig trend bland studiedeltagarna kan hittas i middagsrutinen. Av 
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samtliga respondenter rapporterade 98 % att de åt lagad mat till middag och endast två 

personer hoppade över att äta något alls. Ytterligare resultat där siffrorna till en majoritet är 

överrensstämmande är de som handlar om kvällsmål. 61 % uppgav att de brukade äta något 

till kvällen och det var främst snacks som intogs av de flesta (61 %). Samma trend hittas i 

alternativet ”Ytterligare ett mål under dagen” där hela 74 % av dessa mål bestod av snacks. 

Samtidigt var det 57 % som inte kryssade i snacks överhuvudtaget. Förutom måltidsfrekvens 

anser vi snacks vara en viktig del i forskningen kring övervikt och kosthållning och är enligt 

vår uppfattning en av de faktorer som kan vara mest avgörande i studerandet av samband 

mellan kost och övervikt. 

 

6. Slutsats 
Den här undersökningen visar inget samband mellan måltidsfrekvens och vikt. Den vanligaste 

måltidsfrekvensen bland deltagarna i denna studie var fem måltider per person och dag. I 

jämförelse med SNR 2005 som förespråkar tre huvudmål och 1-3 mellanmål per dag var det 

26 % som mötte dessa rekommendationer. Det var en lika stor grupp som fördelade 

måltiderna jämnt över dagen som de som fördelade dessa till första halvan av dagen. Efter 

noggrann granskning av undersökningsmetod finns det skäl till att anta ett kritiskt 

förhållningssätt till reliabiliteten av resultaten. 
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BILAGA 1 

 

Arbetsfördelning 

 

Genomförandet av examensarbetet har fördelats jämnt mellan Bafrin Mashayeke och  

Diana Kalo 

  

Planering av studien och uppsatsarbetet: 50/50  

 Litteratursökning: 50/50 

 Datainsamling: 50/50 

 Analys: 50/50 

 Skrivandet av uppsatsen: 50/50 

 

  



 

  28 

 

 

 

 

BILAGA 2 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som ska skriva ett examensarbete om övervikt 

och måltidsordning genom en enkätundersökning. För att få kontakt med den tänkta 

målgruppen vänder vi oss till Xtravaganza. Vi har talat med Ingalill Vestman som har gett oss 

tillåtelse att genomföra undersökningen på några olika Xtravaganza-enheter runt om i 

Sverige. 

 

Då många av era klienter genomgår ett viktminskningsprogram så har vi utformat 

enkätfrågorna så att de svarar på hur de åt innan de började på Xtravaganza. Bra att tänka på 

är att låta nyare kunder att fylla i dem då det är lättare att minnas tillbaka några 

veckor/månader än år, men det är självklart upp till Er att avgöra hur ni vill dela ut enkäterna 

så som det passar i verksamheten. 

 

Enkäterna är helt anonyma och det är frivilligt att delta. Enkäterna kommer att behandlas med 

konfidentialitet och enbart användas i studiesyfte. När alla enkäter är ifyllda så kan ni skicka 

tillbaka dem i det frankerade kuvertet, dock senast 20 dec 2012. Resultatet av undersökningen 

kommer vi att skicka till Ingalill Vestman i slutet av januari, så den finns att tillgå först då.  

 

Vi är oerhört tacksamma för samarbetet. 

Har ni funderingar så tveka inte att höra av er.  

 

Med vänligaste hälsningar! 

 

 Bafrin Mashayeke 

E-post: mashayeke@hotmail.se 

Mobilnr: 070-7942501 

 

 Diana Kalo.  

E-post: dianakalo@hotmail.com 

Mobilnr: 070-7211510 
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BILAGA 3 

Enkätundersökning 
 

 

Ålder: _______  Kön: Kvinna            Man 

Vikt: ________kg Vikt innan start av program ______kg 

Längd:______cm 
 
 

  
Ansvarar du för matlagningen i 
hushållet? Ja Nej Ibland   
 
 

Beskriv hur du brukade äta innan du gick med i viktminskningsprogrammet: 

 

Nedan kryssar du i hur du oftast brukade äta en vanlig dag. Kryssa ej om inget intogs.  

Alternativen går att kombinera, t.ex. om du brukade äta en lagad måltid och en dessert till middag, så kryssa i både Lagad 

mat och Snacks.  

Enbart dryck kan inte kombineras med andra alternativ. Kryssa ej om du enbart drack vatten.  

Om du t.ex. till lunch ibland åt Lagad mat och ibland Mindre mål, välj det alternativ som var vanligast.  

 

 
Kryssa i ett (eller flera) av 
alternativen  
 
 

 
Lagad mat; 

t.ex. kött & 
potatis, pizza, 
pasta, 
hamburgare 
ev. med dryck 

 
Enklare måltid; 

t.ex. gröt/flingor 
m. mjölk/fil, 
smörgåsar. 
soppa, sallad, 
omelett 
ev. med dryck 

 
Mindre mål: 

t.ex. frukt, 
grönsaker, 
bröd med 
pålägg, 
yoghurt. 
ev. med dryck 

 
Snacks:  

t.ex. kex, 
kaka, bulle, 
godis, chips, 
glass, dessert 
ev. med dryck 
 

 
Enbart 
dryck; 
t.ex. 
kaffe, te, 
läsk, öl, 
juice, vin, 
mjölk 

      

 
 
1. Frukost /morgonmål      

 
2. Förmiddagsmål /mellanmål      

 
3. Lunch /mitt-på-dagen mål      

 
4. Eftermiddagsmål /mellanmål      

 
5. Middag/kvällsmål      

 
6. Mål senare på kvällen /natten      

 
7. Ytterligare mål under dagen      

 
 

Övriga kommentarer kring dina tidigare 

matvanor:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

SAMTLIGA ENKÄTER ÄR ANONYMA. TACK FÖR DITT DELTAGANDE! 


