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Matkonsumtionen och mättnadskänslan kan påverkas av många olika 

faktorer på flera olika sätt. I vissa fall är en distraktion av något slag 

tillräcklig för att matkonsumtionen ska öka. Syftet med föreliggande 

studie var att undersöka om yttre stimuli i form av TV-tittande 

påverkar matintaget och mättnadskänslan. Det undersöktes även om 

olika intensitet på TV-programmen (actionserie resp. naturfilm) 

påverkade dessa faktorer. I föreliggande studie deltog 28 personer 

som fick konsumera en lunch, bestående av spaghetti och tomatsås, 

vid två tillfällen. Vid ett tillfälle fick de se på TV samtidigt som de åt 

och vid ett annat tillfälle fick de äta sin lunch helt utan distraktion. 

Hälften av deltagarna fick se på en actionserie som var menad att 

distrahera mer än naturfilmen, som resten av deltagarna fick se. Inga 

signifikanta skillnader i matkonsumtion erhölls som kunde relateras 

till TV-tittande, även om deltagarna i genomsnitt konsumerade lite 

mer mat framför TV:n. Även effekten på differensen i mättnadskänsla 

(mätt med Borg CR100 skalan
®
) mellan de olika betingelserna (ej TV 

resp. TV) blev icke-signifikant. Dessa resultat kan dels ha uppkommit 

på grund av det låga antalet deltagare men även på grund av 

miljömässiga faktorer. 

 

 

Matintag och mättnadskänsla har blivit mer och mer aktuella ämnen i hälsodebatten på 

senare år då i princip alla människor i västvärlden har stor tillgång till ett brett utbud av 

mat och socker. Mättnadssignalerna fungerar nuförtiden inte alltid som de är biologiskt 

avsedda att göra på grund av att de distraheras på olika sätt. Vissa människor tycks 

basera sina matintag på yttre faktorer, som stör avläsandet av inre fysiska 

mättnadssignaler (Bruch, 1961; Schachter, 1968; Wansink, Payne & Chandon, 2007). 

Det finns bland annat studier som visar att olika typer av auditiva stimuli skiljer sig i om 

de skapar en tillräckligt stark distraktion för att påverka matkonsumtionsmängden 

(Bellisle & Dalix, 2001). Att lyssna till uppmaningar av sensorisk karaktär, som riktar 

uppmärksamheten mot exempelvis matens färg eller konsistens, ger ingen märkbar 

effekt på konsumtionsmängden (Long, Meyer, Leung & Wallis, 2010). Däremot finns 

det forskningsresultat som visar att konsumtionsmängden ökar signifikant när personer 

istället får lyssna till en ljudbok. Följaktligen verkar olika typer av auditiva stimuli 

skapa olika resultat (Bellisle & Dalix, 2001; Bellilse, Dalix & Slama, 2004; Long m.fl., 

2010). Det finns även studier som visar att TV-tittande har en effekt på 

konsumtionsmängden (Bellisle m.fl., 2004; Higgs & Woodward, 2009), men det tycks 

saknas studier som undersöker eventuella skillnader mellan olika typer av visuella 

stimuli (i form av TV-program), såsom exempelvis lugna och rofyllda 

naturdokumentärer kontra mer fartfyllda actionserier. Detta var därför en del av fokus 

för föreliggande studie. För att utöka kunskapen på detta område upplevdes det som 

relevant att undersöka om endast vissa typer av visuella stimuli skapar en så stark 
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distraktion att matkonsumtionen påverkas. Enligt Statistiska centralbyrån (2011) har 

övervikt länge varit ett ökande samhällsproblem vilket gör det relevant att undersöka 

vilka faktorer som kan bidra till detta. 

 

Interna och externa mättnadsfaktorer 

Det finns ett flertal teorier om vad som påverkar mättnadskänslan och även varför den 

varierar mellan individer. Wansink med flera (2007) är några av dem som menar att det 

går att skilja mellan interna och externa faktorer när det gäller mättnadskänslor. De 

konstaterade i sin studie att överviktiga människor (BMI ≥ 25) tenderar att lita mer till 

externa faktorer som en indikator för mättnad, medan normalviktiga människor (18,5 ≤ 

BMI < 25) litar mer till interna faktorer. I deras studie definierades dessa faktorer 

genom uttryck som deltagarna fick ta ställning till. De externa uttrycken löd exempelvis 

som följer: ”Jag slutar vanligtvis att äta när jag har ätit så mycket som de flesta anser är 

normalt”, ”Jag slutar vanligtvis att äta när min dryck tar slut” och ”Jag slutar vanligtvis 

att äta när TV-programmet jag tittar på slutar”. Exempel på interna definitioner var ”Jag 

slutar vanligtvis att äta när jag börjar känna mig mätt”, ”Jag slutar vanligtvis att äta när 

jag vill lämna plats för efterrätt” och ”Om det inte smakar gott, äter jag ändå om jag är 

hungrig” (fritt översatt). 

  

Det finns ett flertal andra studier som också tyder på att överviktiga personer (BMI ≥ 

25) låter yttre faktorer styra deras matintag (Schachter, 1968). Bruch (1961) menar att 

överviktiga personer ofta inte vet när de verkligen är fysiskt hungriga och när det istället 

handlar om en slags psykologisk “hunger” eller längtan. Denna psykologiska “hunger” 

kan exempelvis medfölja känslotillstånd såsom rädsla, ilska eller ångest, och tolkas av 

de överviktiga individerna som fysisk hunger. Detta tros bero på att de aldrig, som barn, 

har lärt sig att skilja mellan dessa olika signaler. Istället kan de till exempel ha fått mat 

som tröst varje gång de har varit ledsna. Mat används då som ett slags universalmedel 

för att stilla alla typer av behov. Schachter, Goldman och Gordon (1968) utförde en 

studie för att undersöka om just andra typer av behov skapar hunger hos överviktiga. I 

deras studie ingick både normalviktiga och överviktiga personer, som alla fick hoppa 

över den måltid de skulle ha ätit innan de genomgick experimentet. De delades 

ovetandes in i två grupper; full mage och tom mage, och de som betingades full mage 

fick äta sig mätta på rostbiffssmörgåsar under experimentets första del. Vissa deltagare, 

från båda viktklasser och båda betingningar, fick sedan ingå i en grupp där de blev 

skrämda, för att framkalla rädsla. Efter alla dessa moment fick samtliga deltagare 

provsmaka och bedöma olika kex, som de fick äta så mycket de ville av. Resultaten 

visade att de normalviktiga deltagarna åt betydligt färre kex om de hade ingått i gruppen 

full mage. För de överviktiga deltagarna blev effekten den omvända; de åt mer när deras 

magar var fulla än när de var tomma (interaktionen var signifikant). Rädslan gav en 

markant effekt på kexintaget för de normalviktiga personerna, som åt färre kex om de 

var rädda. Effekten på de överviktiga personerna var inte lika tydlig, men de åt något 

fler kex om de var rädda (Schachter m.fl., 1968). Schachter (1968) menar att dessa 

resultat styrker teorin att magens fysiska hungersignaler korrelerar med hur mycket mat 

som konsumeras hos normalviktiga människor, men nästan inte alls hos överviktiga 

människor. Detta innebär att normalviktiga personers matintag verkar styras och 

påverkas av deras inre tillstånd medan överviktigas matintag styrs av yttre orsaker. 

Andra exempel på yttre orsaker är tid, smak, fastande och omgivande miljö.  
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Ytterligare externa faktorer som kan påverka mättnadskänslan 

I en studie av Hetherington, Foster, Newman, Anderson och Norton (2006) fick 

deltagarna utföra ett experiment vid fyra olika tillfällen varav ett tillfälle var en 

kontrollbetingelse och de andra tre tillfällena var betingelser som benämndes “samma 

smak”, “överensstämmande smak” och “oförenlig smak”. Syftet med experimentet var 

att undersöka om införandet av en ny smak i en måltid skulle påverka mättnadskänslan. 

Vid varje tillfälle fick deltagarna äta popcorn med valfri smak (samma smak vid varje 

tillfälle). De fick då välja mellan saltade och sötade popcorn. Kontrollbetingelsen gick 

ut på att äta popcorn utan några avbrott. Vid “samma smak”-betingelsen fick deltagarna 

äta popcorn samtidigt som de lyssnade på ett band där de fick instruktioner om att 

smaka och betygsätta just popcornen som de åt. Vid “överensstämmande smak”-

betingelsen fick deltagarna samma instruktioner som ovan, åtföljt av instruktioner om 

att smaka på och betygsätta en annan typ av mat, som hade antingen salt eller söt 

karaktär beroende på vilken popcornsmak som hade valts av deltagaren. Om de hade 

ätit salta popcorn fick de sedan äta ost och om de hade valt söta popcorn fick de sedan 

äta choklad. Vid betingelsen “oförenlig smak” fick deltagarna instruktioner om att 

smaka och betygsätta popcornen och sedan göra samma sak med mat som hade motsatt 

smak, de som hade ätit söta popcorn fick då äta ost och de som hade ätit salta popcorn 

fick äta choklad (denna betingelse blev alltså motsats till “överensstämmande smak”-

betingelsen). Resultatet visade att kvinnorna åt ungefär lika mycket popcorn vid alla 

tillfällen. Männen åt dock mer popcorn under “överensstämmande smak” och “oförenlig 

smak”-betingelserna. Beräkningar av det totala energiintaget (popcorn och efterföljande 

ost eller choklad) visade att deltagarna intog 26 procent fler kalorier under 

“överensstämmande smak”-betingelsen än under kontrollbetingelsen och 36 procent 

mer än under “samma smak”-betingelsen. För “oförenlig smak”-betingelsen intogs 39 

respektive 47 procent mer än vid kontroll- och “samma smak”-betingelserna. Detta 

innebär att smakupplevelsen verkar ha en påverkan på hur mycket mat som konsumeras. 

Om maten är för enformig konsumeras mindre mat och när den är varierande i 

smakupplevelse leder det till en ökad konsumtion enligt denna studie. 

 

Den visuella komponentens påverkan på matintaget 

Externa faktorer kan även bestå av sinnesintryck av olika slag. Tidigare studier visar 

bland annat att visuella och auditiva intryck kan påverka matintag och mättnadskänslor. 

Betydelsen av synintrycket demonstrerades bland annat i en studie av Wansink, Painter 

och North (2005), där hälften av deltagarna (experimentgruppen) fick automatisk 

påfyllning i sina soppskålar utan deras vetskap medan övriga deltagare 

(kontrollgruppen) fick påfyllning av en servitör. Detta resulterade i att personerna i 

experimentgruppen åt signifikant mer, och även var betydligt sämre på att uppskatta hur 

mycket mat de hade konsumerat under studien jämfört med deltagarna i 

kontrollgruppen. Deltagarna fick också skatta sina mättnadskänslor efter måltiden, och 

trots att deltagarna i experimentgruppen i genomsnitt hade ätit 113 kalorier mer, skiljde 

sig inte mättnadsskattningarna åt mellan grupperna. 

 

Även Linné, Barkeling, Rössner och Rooth (2002) konstaterade att synen är en viktig 

komponent vid regleringen av hur mycket mat en människa konsumerar. De jämförde 

matkonsumtionen mellan människor som var blinda sedan födseln och seende 

människor som dels fick äta med och dels utan ögonbindel. Studien visade att de seende 

deltagarna åt signifikant mindre när de bar ögonbindel än när de kunde se maten.  
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Mättnadskänslan efter måltiden var densamma oavsett om deltagarna åt med eller utan 

ögonbindel, trots att de konsumerade 22 procent mindre kalorier när de åt med 

ögonbindel på. Däremot fanns det inga skillnader i konsumtion mellan de seende (när 

de åt utan ögonbindel) och de blinda deltagarna. 

En studie av Scheibehenne, Todd och Wansink (2010) resulterade i det motsatta utfallet 

då de studerade skillnaden i matkonsumtion mellan deltagare som fick äta i totalt 

mörker och deltagare som fick äta i en väl upplyst restaurang. Resultaten visade att de 

deltagare som fick äta i den mörklagda restaurangen konsumerade mer mat än de som åt 

i den välupplysta restaurangen och därmed kunde se vad de åt. De deltagande fick även 

själva uppskatta hur mycket mat de trodde att de hade konsumerat under experimentet. 

De deltagare som hade ätit i mörkret, och därmed saknat visuell input över vad de åt, 

var sämre på att uppskatta hur mycket mat de hade ätit. Differensen mellan deras 

skattningar och den faktiska konsumtionsmängden var signifikant sämre än de som åt i 

den upplysta restaurangen. Det som skiljer denna studie från studien av Linné med flera 

(2002) var att deltagarna i studien av Scheibehenne med flera (2010) fick äta i grupp 

och tilläts samtala med varandra medan de åt, till skillnad från studien av Linné med 

flera (2002) där deltagarna testades individuellt. 

 

Matkonsumtion i samband med auditiv eller visuell stimulans 

Vi behöver dock inte ”ta bort” ett sinnesintryck helt för att få effekter på 

matkonsumtionen. Det räcker med distraktion genom stimulering för något sinne. Detta 

visade Bellisle och Dalix (2001) när de undersökte kvinnors matkonsumtion under olika 

betingelser. Kvinnorna åt signifikant mer mat då de fick lyssna till en deckare samtidigt 

som de åt än när de bara fick sitta och äta för sig själva utan distraktion av något slag 

eller när de fick äta samtidigt som de fick lyssna till instruktioner gällande olika 

sensoriska aspekter som de skulle fokusera på i matupplevelsen. De kunde också visa 

att kvinnorna åt mer när de fick äta i grupper om fyra personer än när de åt ensamma 

(utan distraktioner). Denna skillnad var dock inte signifikant. 

 

Long med flera (2010) genomförde en liknande studie där de undersökte effekten av 

sinnesdistraktion på matintag genom att alla deltagare fick genomgå tre olika 

betingelser, varav två var distraktionsmoment och en var kontrollbetingelse. I det ena 

distraktionsmomentet åt deltagarna en lunch samtidigt som de fick lyssna på 

instruktioner om maten (t.ex. tänk på hur maten smakar/luktar/ser ut). Detta benämndes 

“focused attention”. I det andra distraktionsmomentet fick deltagarna istället äta sin 

lunch samtidigt som det fick lyssna till en ljudbok (Jane Austens Stolthet och fördom). 

Under kontrollbetingelsen fick de äta sin lunch utan distraktion av något slag. Samtliga 

moment pågick under 30 minuter och samma maträtt (pasta med tomatsås) serverades 

vid alla tillfällen. Resultatet visade en signifikant skillnad i matintag då deltagarna fick 

lyssna på ljudboken jämfört med de två andra betingelserna. Deltagarna konsumerade 

17 procent mer mat när de lyssnade på ljudboken än vid kontrollmomentet och 13,6 

procent mer än vid “focused attention” betingelsen.   

  

Bellisle med flera (2004) kom fram till likartade resultat då de intresserade sig för om 

olika stimuli i omgivningen kunde påverka matkonsumtionen. De genomförde en studie 

(enbart på kvinnor) som visade att störande stimuli, i form av att antingen se på TV eller 

lyssna till en förinspelad audiodeckare, ledde till ökat energiintag jämfört med när 

deltagarna fick äta utan distraktion från dessa stimuli. Störningarnas effekt på 
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matintaget var signifikant, energiintaget ökade. 

 

I en studie av Blass med flera (2006) låg fokus på att undersöka om intaget av kaloririk 

mat, i form av antingen pizza eller makaroner med ostsås (macaroni and cheese), ökade 

vid TV-tittande i samband med måltid jämfört med om deltagarna istället fick lyssna till 

klassisk musik (Rachmanimoffs andra symfoni) medan de åt. Resultaten visade att 

deltagarna konsummerade signifikant mer mat när de fick se på TV än när de fick 

lyssna till symfonin. De deltagare som serverades pizza åt i genomsnitt 36 procent mer 

när de såg på TV än när de lyssnade till den klassiska musiken. För gruppen som fick 

äta macaroni and cheese var konsumtionsmängden i genomsnitt 71 procent högre 

framför TV:n. Deltagarna i studien fick själva välja vilken av sex stycken olika TV-

serier de ville titta på under experimentet, som ägde rum i ett bekvämt inrett rum med 

en skön soffa, ett soffbord, en cd-spelare och en 27-tums TV. 

 

Stroebele och de Castro (2003) påvisar i sin studie istället att TV-tittandet är associerat 

till hur många mål per dag som konsumeras. De delade upp dagar i två typer, den ena 

typen då åtminstone ett mål konsumerades framför TV:n och den andra typen då ingen 

mat konsumerades framför TV:n. Studien resulterade i att deltagarna i genomsnitt åt ett 

extra mål per dag på de dagarna som de fick titta på TV. Dessutom tittade deltagarna 

signifikant mer på TV (dubbelt så mycket) de dagarna då de åt minst ett mål framför 

TV:n. De deltagare som tränade regelbundet tränade dessutom mindre under de dagar 

då de åt minst ett mål framför TV:n. Storleken på måltiderna varierade dock inte 

signifikant mellan de olika betingelserna. 

 

Även Higgs och Woodward (2009) visade i sin studie att TV-tittande är associerat till 

matvanor. Deltagarna fick vid två separata tillfällen (två olika dagar) genomföra ett 

experiment med två delmoment. Det första momentet bestod i att de, under lunchtid 

båda dagarna, fick konsumera en lunch. Under en av de två dagarna fick de se på TV 

samtidigt som de åt denna lunch. Det andra delmomentet gick ut på att deltagarna fick 

smaka på kakor och fylla i enkäter där de fick bedöma smaken på dessa kakor. De fick 

instruktioner om att de fick äta hur många kakor de ville och att resterna skulle slängas. 

Detta fick de göra på eftermiddagen båda dagarna. Experimentet resulterade i en 

signifikant effekt av TV-tittande då deltagarna åt fler kakor den dagen då de hade 

konsumerat sin lunch framför TV:n. 

 

Vidare undersökte också Moray, Fu, Brill och Mayoral (2007) om matkonsumtionen 

ökade när deltagare fick se på TV (ett pilotavsnitt av TV-serien Seinfeld) samtidigt som 

de åt jämfört med när de inte fick se på TV, samt hur väl de lyckades uppskatta hur 

mycket mat de hade ätit under respektive försök. Deras resultat visade att deltagarna åt 

mer när de fick se på TV samtidigt. Denna differens mellan de två betingelserna var 

dock inte signifikant. Detta kan dock ha berott på en takeffekt, då åtta av de 20 

deltagarna åt upp all mat de hade fått på tallriken. Däremot var majoriteten (70 %) av 

deltagarna sämre på att uppskatta hur stor mängd mat de hade konsumerat framför 

TV:n. De deltagare som rapporterade att de brukade äta framför TV:n mer än en timme 

per vecka var skickligare på att estimera sitt matintag än de som rapporterade att de 

brukade titta på TV mer än en timme per vecka utan att äta samtidigt. Här upptäcktes 

även en korrelation för de deltagare som brukade titta på tv, men inte äta samtidigt; ju 

fler timmar per vecka de såg på TV, desto sämre var de på att uppskatta hur mycket mat 
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de hade konsumerat under den del av experimentet då de fick se på TV (Moray m.fl., 

2007). 

  

Samtliga studier som har nämnts ovan tyder på att yttre stimuli, såsom exempelvis 

hörsel- och synintryck kan ha en stor påverkan på mängden mat som konsumeras vid en 

måltid. Om synintryck inte finns att tillgå, eller om det störs av annan visuell input 

såsom exempelvis TV-tittande, kan det leda till en ökning eller minskning i matintag 

under en måltid. Det kan också påverka mättnadskänslan. Det behövs dock fler studier 

för att verifiera dessa resultat ytterligare. Dessutom tycks det saknas studier som 

undersöker eventuella skillnader i effekt av olika typer av TV-program, med varierande 

intensitet (fartfyllda resp. lugna program). Därför är även detta en av orsakerna till 

denna studies genomförande. 

  

Syfte 

Den föreliggande studien avsåg att vidare belysa frågan huruvida visuell distraktion i 

form av TV-tittande påverkar matkonsumtion och upplevd mättnadskänsla, samt att 

undersöka om olika typer av TV-program i så fall kunde ha olika stor effekt på utfallet. 

Frågeställningen löd: Påverkas matkonsumtionen och mättnadskänslan av TV-tittande? 

och hypoteserna var (i) att matkonsumtionen förväntas bli större vid konsumtion som 

sker i samband med TV-tittande och (ii) att ett mer intensivt och fartfyllt TV-program 

förväntas skapa ett kraftigare stimuli och därmed ge en större effekt, i form av högre 

matkonsumtion, än ett långsammare och mindre stimulerande TV-program. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Totalt deltog 28 personer, varav 20 var kvinnor och 8 var män, i denna undersökning. 

Deskriptiva bakgrundsdata presenteras i Tabell 1. Deltagarna rekryterades genom 

skriftlig och muntlig annonsering på Psykologiska institutionen på Stockholms 

universitet. De fick anmäla sig frivilligt genom att skriva upp sig på listor som fanns 

uppsatta på anslagstavlorna. Som ersättning fick deltagarna en timmes 

undersökningsdeltagartid (UD-tid); något som krävs av studerande vid Psykologiska 

institutionen (SU) för fullgjord examen. Deltagarna randomiserades till två grupper; en 

grupp som fick se på actionserie (3 män och 11 kvinnor) och en grupp som fick se 

naturfilm (5 män och 9 kvinnor). Hälften av deltagarna randomiserades till den ena 

gruppen och övriga till den andra gruppen. Med hjälp av ytterligare randomisering 

avgjordes det vilka deltagare inom varje grupp som fick se på TV vid tillfälle 1 (första 

gången de deltog) och vilka som fick se på TV vid tillfälle två (andra gången de deltog). 

Sju personer per grupp fick se på TV vid tillfälle ett och övriga sju deltagare fick se på 

TV vid tillfälle två.  
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Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för ålder och BMI (kg/m
2
) för 

undersökningsdeltagarna i gruppen som fick se actionserien, gruppen som fick se på 

naturfilm, samt för de båda grupperna sammanräknat. 

   

Action 

  

Natur 

  

Totalt 

 

   

Medel 

 

SD 

  

Medel 

 

SD 

  

Medel 

 

SD 

 

           

           

Ålder  22,4 1,9  28,3 13,2  25,4 9,8  

BMI  22,9 4,0  26,5 5,6  24,7 5,1 

 

 

 

 

 

Apparatur och material 

En digital hushållsvåg (Rubicson med en maxkapacitet på 5 kg och en noggrannhet på 1 

g) användes för att väga upp den mat som deltagarna fick äta. Maten bestod av spaghetti 

(Originale italiano spaghetti al grano duro) av märket Combino som kokades i vatten 

med lite olivolja (Monini delicato olio extra vergine di oliva) och salt, samt pastasås 

(Euroshopper med smak av tomat och basilika). Till varje person serverades 580 gram 

kokt spaghetti (ca 250 g okokt), vilket motsvarar 2,5-3 rejäla portioner 

(Folkhälsoguiden, 2008), som hade blandats väl med en matsked margarin (ICA mat & 

bak margarin) och en matsked olivolja, samt 300 gram tomatsås i en stor djup tallrik. 

Till sitt förfogande fick deltagarna en gaffel, en kniv och en sked som hade placerats på 

en pappersservett. Deltagarna fick fri tillgång till salt, peppar och ketchup (ICA gott liv 

ketchup). Ketchupen vägdes före och efter varje måltid så att mängden ketchup kunde 

räknas med i den totala konsumtionsmängden. Ett dricksglas (ca 2,5 dl) vatten 

serverades också till maten. 

 

TV-programmen visades med hjälp av en projektor (från Stockholms universitet) på en 

stor duk eller, i vissa fall, på en vit, slät vägg. Deltagarna som fick se action fick se del 

15; Rules of the game, (från 2008) av den brittiska kriminalserien Brottet och straffet 

(originaltitel: Trial & Retribution) medan de åt vid det ena tillfället. Detta program var 

tänkt att fungera som ett intensivt, fartfyllt och kraftfullt stimuli. Programmet sändes 

från SVTPlay (2011). Deltagarna som fick se på naturfilm fick istället se Dolphins: The 

Wild Side från National Geographic som var tänkt att fungera som ett långsammare och 

något mindre stimulerande TV-program. 

 

För att skatta mättnadskänslan användes Borg CR100 skalan
®

; en skala som går från 0 

till 100 där 0 står för ingen alls och 100 på skalan är förankrat i en maximal intensitet 

från tidigare erfarenhet. Det finns även en möjlighet att ge ännu något högre värden så 

absolut maximum är markerat med en punkt och ligger strax ovanför 120 på skalan. 

Skalan är konstruerad enligt psykofysiska principer för att ge kvotdata (Borg & Borg, 

2001). 

 

Varje deltagares BMI (Body Mass Index) beräknades genom att dividera varje 

deltagares vikt (i kg) med deras längd (i meter) i kvadrat. Enligt World Health 
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Organization (WHO) bör ett hälsosamt BMI ligga mellan 18,5 och 25. Ligger det 

mellan 25 och 30 så klassas det som övervikt och om det ligger över 30 räknas det som 

fetma (Livsmedelsverket, 2010). För att kunna mäta vikt och längd fick deltagarna 

tillgång till en personvåg (Soehnle med maxkapacitet 150 kg och 0,5 kg noggrannhet, ej 

digital) samt ett måttband. 

 

Procedur 

Experimentet utfördes i lokaler på Psykologiska institutionen vid Stockholms 

universitet på vardagar mellan klockan 11.00 och klockan 14.00 under vecka 15-18, år 

2011. Varje deltagare fick genomgå experimentet enskilt i ett klassrum vid två separata 

tillfällen, med minst en dags mellanrum. Vid det ena tillfället fick de se på TV samtidigt 

som de åt och vid det andra tillfället fick de äta utan distraktion, dock inte 

nödvändigtvis i den ordningen. Före experimentets start fick deltagarna information om 

att deras data skulle behandlas anonymt samt att deltagandet var frivilligt och att de fick 

avbryta experimentet när som helst om de så önskade. De fick skriftligen underteckna 

att de hade fått denna information och intyga att de inte hade någon matintolerans eller 

allergi som kunde medföra att de tog skada av att delta i experimentet. Den enda 

informationen de fick om experimentets syfte i förväg var att det handlade om att 

undersöka huruvida TV-tittande påverkar mättnadskänslan. De fick instruktionen att de 

skulle äta tills de kände sig mätta, och sedan säga till experimentledaren. Vid de 

tillfällen då deltagarna såg på TV samtidigt som de åt blev de instruerade att även då 

säga till experimentledaren så fort de kände sig mätta, trots att TV-programmet de såg 

på (som i sin helhet var 90 respektive 55 minuter långa) inte var slut. Deltagarna fick 

ingen uttalad tidsgräns, men de skulle ha blivit avbrutna om de hade suttit kvar och ätit 

efter 30 minuter. De blev även informerade om att de fick äta hur lite eller mycket mat 

de själva ville förutsatt att de blev mätta. De ombads även att dricka upp det vatten de 

blev serverade till måltiden. Detta för att alla deltagare skulle få samma förutsättningar 

och att mättnadskänslan inte skulle påverkas av hur mycket vatten de hade druckit. Tills 

sist fick de också veta att de skulle få mer information om experimentet efter tillfälle 2.  

 

Efter att deltagarna hade fått all denna information fick de börja med att skriftligen, med 

hjälp av Borg CR100 skalan
®
, skatta hur mätta de kände sig före måltiden. Detta skedde 

vid båda testtillfällena. Deltagarna blev sedan serverade den enligt ovan uppmätta 

portionen (totalt 880 g) pasta med tomatsås. Experimentledaren satte sedan på TV-

programmet om det var ett TV-tillfälle och lämnade därefter rummet. När deltagarna 

hade ätit färdigt fick de återigen skatta sin mättnadskänsla med hjälp av Borg CR100 

skalan
®
. De fick även svara på ett antal frågor som bland annat berörde deras matintag 

under förmiddagen, deras träningsvanor, hur ofta de brukar äta framför TV:n, om de har 

för vana att äta upp allt de har på tallriken oavsett mättnadskänsla, vad de tyckte om 

maten och TV-programmen som ingick i experimentet och liknande frågor, samt att de 

fick fylla i sin längd och vikt för att deras BMI skulle kunna räknas ut. Detta fick de 

göra skriftligen efter båda testtillfällena. Deltagarna fick tillgång till både våg och 

måttband för att kunna kontrollera sin vikt respektive längd om de var osäkra på någon 

av dessa. Efter det första experimenttillfället blev deltagarna instruerade att under 

förmiddagen inför tillfälle två försöka äta samma sak vid samma tid som de hade gjort 

inför tillfälle ett, för att förutsättningarna skulle bli så lika som möjligt.  
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När alla frågepapper var ifyllda och det andra experimenttillfället var avslutat fick 

deltagarna utförligare information om hela syftet med studien och tillfrågades om de 

fortfarande samtyckte till medverkan, vilket alla gjorde. Maten som deltagarna åt 

vägdes både före och efter måltiden för att se hur stor mängd mat var och en hade 

konsumerat (mätt i gram) vid varje tillfälle. Även tiden som det tog för deltagarna att 

äta antecknades. 

 

 

Resultat 

 

Matkonsumtion 

Deltagarna åt i genomsnitt 528,0 gram mat framför TV:n och 488,1 gram mat då de åt 

utan distraktion, vilket innebär en genomsnittlig ökning med cirka 8 procent i 

konsumtionsmängd framför TV:n. Effektstyrkan beräknades till d = 0,32, vilket enligt 

Cohens riktlinjer motsvarar en relativt liten effekt. Power med denna effektstyrka 

beräknades ligga mellan 0,36 och 0,40. För att få en power på 0,85 skulle det krävas 

cirka 89 deltagare. 

 

Tabell 2. Pearsons korrelation (och signifikansnivå) mellan matmängd (gram) och olika 

kontrollvariabler vid de olika betingelserna (ej TV resp. TV).  

         

 Regel-

bunden 

träning 

Måltider 

framför 

TV:n 

per 

vecka  

Kön Ålder BMI Tidpunkt 

(ej TV) 

Tidpunkt 

(TV) 

Beting-

nings-

ordning 

         

         

Matmängd 

(ej TV) 

-0,15 

(0,45) 

0,01 

(0,97) 

0,46* 

(0,01) 

0,21 

(0,29) 

0,14 

(0,46) 

0,14 

(0,49) 

- 0,17 

(0,40) 

         

Matmängd 

(TV) 

-0,24 

(0,23) 

0,21 

(0,29) 

0,55** 

(0,00) 

0,28 

(0,16) 

0,30 

(0,12) 

- 0,23 

(0,24) 

0,07 

(0,74) 

         

*Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån (2-sidig prövning) 

**Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (2-sidig prövning) 

 

 

 

I Tabell 2 presenteras korrelationer mellan mängden konsumerad mat och olika 

kontrollvariabler som exempelvis kön och ålder. Dessa beräknades för att se vilka 

variabler som kunde tänkas fungera som potentiella kovariat. En icke-signifikant effekt 

av TV-programtyp erhölls när en 2 x 2 mixed ANCOVA gjordes för matkonsumtion, 

med TV-programtyp (natur resp. action) som grupperingsfaktor och betingelse (TV 

resp. utan TV) som upprepningsfaktor, med kontroll för ålder, kön och BMI, F1,23 = 

3,42 (p = 0,08). Ingen signifikant effekt av betingelse erhölls, F1,23 = 0,06 (p = 0,80) och 

inte heller någon signifikant interaktionseffekt mellan TV-programtyp och betingelse, 

F1,23 = 1,79 (p = 0,19) (se Figur 1). Medelvärden och standardavvikelser för kvinnor 



10 
 

respektive män inom de två grupperna presenteras i Tabell 3 för tillfället utan TV-

distraktion och i Tabell 4 för tillfället med TV. 

 

 
Figur 1. Matkonsumtion som en funktion av betingelse (ej TV resp. TV) för de olika 

TV-programtyperna (natur resp. action) efter analys med kovariaten ålder, kön och 

BMI. 

 

 

 

Tabell 3. Medelvärden (och standardavvikelser) för deltagarnas självskattade 

mättnadskänsla enligt Borg CR100 skalan
®
 före respektive efter måltiden, mängd 

konsumerad mat och hur lång tid de tog på sig att äta sig mätta under 

experimenttillfället då de fick äta utan distraktion. 

      

  Mättnad 

före 

(CR100) 

Mättnad 

efter 

(CR100) 

Matmängd 

(g) 

Tid 

(min) 

      

      

Natur Kvinnor 13 (8) 50 (22) 361 (122) 12 (5) 

 Män 11 (7) 58 (11) 614 (210) 10 (4) 

 Totalt 12 (7) 53 (19) 452 (196) 11 (4) 

Action Kvinnor 19 (10) 64 (25) 490 (199) 11 (3) 

 Män 17 (6) 75 (15) 650 (99) 13 (7) 

 Totalt 16 (10) 66 (23) 525 (191) 11 (4) 

      

Totalt  14 (9) 59 (22) 488 (194) 11 (4) 
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Tabell 4. Medelvärden (och standardavvikelser) för deltagarnas självskattade 

mättnadskänsla enligt Borg CR100 skalan
®
 före respektive efter måltiden, mängd 

konsumerad mat och hur lång tid de tog på sig att äta sig mätta under 

experimenttillfället då de fick se på TV. 

      

  Mättnad 

före 

(CR100) 

Mättnad 

efter 

(CR100) 

Matmängd 

(g) 

Tid 

(min) 

      

      

Natur Kvinnor 10 (7) 59 (26) 448 (104) 15 (5) 

 Män 12 (10) 56 (20) 670 (120) 16 (3) 

 Totalt 11 (8) 58 (24) 527 (153) 16 (4) 

Action Kvinnor 13 (8) 60 (24) 495 (167) 12 (3) 

 Män 14 (5) 67 (3) 653 (122) 19 (11) 

 Totalt 11 (8) 62 (22) 529 (168) 13 (6) 

      

Totalt  11 (8) 60 (22) 528 (158) 14 (5) 

      

 

 

 

Ett t-test för beroende mätningar visade en signifikant skillnad i hur lång tid det tog för 

deltagarna att konsumera sin lunch i de olika betingelserna (med och utan TV), t(27) = 

4,17 (p < 0,001). Medelvärden för dessa tider presenteras i tabell 3 (utan TV) och 4 

(med TV). 

 

Mättnadskänsla 

Tabell 5. Pearsons korrelation (och signifikansnivå) mellan differens i skattad 

mättnadskänsla (Borg CR100 skalan
®
) och olika kontrollvariabler vid de olika 

betingelserna (ej TV resp. TV). 

         

 Regel-

bunden 

träning 

Måltider 

framför 

TV:n 

per 

vecka  

Kön Ålder BMI Tidpunkt 

(ej TV) 

Tidpunkt 

(TV) 

Beting-

nings-

ordning 

         

         

Mättnads-

differens 

(ej TV) 

0,00 

(0,99) 

-0,07 

(0,73) 

0,28 

(0,16) 

0,31 

(0,11) 

-0,12 

(0,55) 

0,07 

(0,72) 

- 0,18 

(0,35) 

         

Mättnads-

differens 

(TV) 

-0,05 

(0,80) 

-0,01 

(0,98) 

0,07 

(0,72) 

0,04 

(0,85) 

-0,32 

(0,10) 

- 0,11 

(0,58) 

0,25 

(0,20) 
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Medelvärdena för deltagarnas självskattade mättnadskänsla före respektive efter 

måltiderna presenteras i Tabell 3 (utan TV) och i Tabell 4 (med TV). I Tabell 5 

korreleras skillnaden i mättnad mellan de olika betingelserna med ett flertal 

kontrollvariabler för att se vilka variabler som kunde utgöra potentiella kovariat. När en 

2 x 2 mixed ANCOVA gjordes för differensen i självskattad mättnadskänsla med TV-

programtyp (natur resp. action) som grupperingsfaktor och betingelse (TV resp. utan 

TV) som upprepningsfaktor med kontroll för ålder, BMI och kön, erhölls ingen 

signifikant effekt av betingelse, F1,23 = 2,62 (p = 0,12), ingen signifikant effekt av TV-

programtyp, F1,23 = 0,74 (p = 0,40) och ingen signifikant interaktionseffekt, F1,23 = 2,46 

(p = 0,13). 

 

 

 
Figur 2. Differenserna (dvs. mättnadseffekten) för självskattad mättnadskänsla (på Borg 

CR100 skalan
®
) som en funktion av betingelse (ej TV resp. TV) för de olika TV-

programtyperna (natur resp. action) efter analys med kovariaten ålder, BMI och kön. 

 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om visuell distraktion i form av TV-

tittande påverkar matkonsumtion och upplevd mättnadskänsla, samt att undersöka om 

olika typer av TV-program i så fall kunde ha olika stor effekt på utfallet.  

 

Resultaten visade att det inte förekom några signifikanta effekter av TV-tittande på 

matkonsumtionen, varken totalt sett eller inom de olika gruppbetingelserna i denna 

studie men givetvis blev deltagarna signifikant mättare efter att måltiden hade 

konsumerats. Inom gruppen som såg actionserien blev effekten på matkonsumtionen 

ingen alls, medan gruppen som såg på naturfilm åt något mer framför TV:n. Inga 

signifikanta effekter erhölls för differensen i den skattade mättnadskänslan. 
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Trots att TV-tittandets effekt på konsumtionsmängden inte blev signifikant inom någon 

av grupperna eller totalt så fanns ändå en viss skillnad inom naturgruppen (75 g 

medelvärdesskillnad), vilken inte återfanns i actiongruppen (3 g medelvärdesskillnad). 

Se Tabell 3 och 4. Detta kan tänkas bero på att randomiseringen gjorde att grupperna 

blev något snedfördelade beträffande BMI. Deltagarna kunde inte matchas efter BMI 

eftersom de rekryterades efterhand som experimentet pågick. Medelvärdet för BMI i 

actiongruppen var klassat som normalvikt (se Tabell 1) (Livsmedelsverket, 2010). I 

naturgruppen var deltagarna klassade som överviktiga (se Tabell 1) (Livsmedelsverket, 

2010). Det är också värt att nämna att för en mellanindividdesign, som 

grupptillhörigheterna representerar, är 14 personer per grupp ett väldigt lågt antal. 

Enligt tidigare studier (Bruch, 1961; Schachter, 1968; Schachter m.fl., 1968; Wansink 

m.fl., 2007) tenderar normalviktiga personer att basera sin konsumtionsmängd på inre 

mättnadssignaler medan överviktiga personer tenderar att styras av yttre stimuli av olika 

slag. Ett exempel på ett sådant yttre stimuli är TV-tittande. Att gruppen som fick se på 

naturfilm hade ett högre medel-BMI än gruppen som fick se actionserien kan ha bidragit 

till den icke-signifikanta skillnaden i konsumtionsmängd som framkom av resultaten. 

Om den ena gruppen istället hade bestått av enbart överviktiga deltagare och den andra 

av enbart normalviktiga deltagare hade effekten eventuellt kunnat bli ännu tydligare.  

 

Linné med flera (2002) tog bort synintrycket helt för normalt seende personer, vilket 

resulterade i att de då konsumerade mindre mat. Att deltagarna i studien åt mindre när 

de bar ögonbindel kan ha berott på att de blev tvungna att lita enbart till interna faktorer 

i utvärderandet av mättnadskänslor. Att denna studies resultat inte överensstämmer med 

föreliggande studie kan tänkas bero på att Linné med flera (2002) just tog bort 

synintrycket helt, men inte egentligen skapade någon pågående störning i form av yttre 

stimuli för något sinne. Det verkar troligt att eliminering av ett sinnesintryck ger motsatt 

effekt från att stimulera ett sinne. Om sinnesintrycket tas bort helt fokuserar personen 

istället på andra faktorer, exempelvis interna, för att försöka avgöra hur stor mängd mat 

hon har konsumerat. Det resulterar i att hon tar hjälp av kroppens inre mättnadssignaler 

och därmed äter mindre. Om ett sinne istället utsätts för stimulering av något slag störs 

koncentrationen på matintaget, vilket ger motsatt effekt; högre matkonsumtion (Bellisle 

& Dalix, 2001; Bellisle m.fl., 2004; Moray m.fl., 2007). Av denna anledning var det 

förväntade resultatet i föreliggande studie att deltagarna skulle konsumera mer mat 

framför TV:n. Effektstyrkan i studien var dock väldigt låg på grund av för få deltagare, 

vilket kan vara en orsak till de erhållna icke-signifikanta resultaten. De kan ha 

uppkommit av en slump. Resultaten går emellertid i förväntad riktning. 

 

Studierna av Bellisle och Dalix (2001), Bellisle med flera (2004), och Long med flera 

(2010) där deltagarna testades individuellt visade att människor tenderar att äta 

signifikant mer då de utsätts för visuellt eller auditivt stimuli samtidigt som de äter. Det 

icke-signifikanta resultatet i föreliggande studie kan förstås ha berott på studiens låga 

power. Däremot överensstämmer resultaten i föreliggande studie med resultaten i 

studien av Moray med flera (2007), där det också fanns en icke-signifikant skillnad i 

konsumtionsmängd. Trots att skillnaden som erhållits kan förefalla liten, skulle det 

motsvara ett extra intag på 14-15 kilogram mat under ett år om ett mål per dag skulle 

konsumeras framför TV:n, förutsatt att effekten blev densamma under varje måltid. 

Skulle effekten vara så stor som den var för gruppen som fick se på naturfilm skulle det 

innebära ett ökat matintag på 27 kg mat per år. 
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Stroebele och de Castro (2003) visade i sin studie att matkonsumtionen framför TV:n 

inte ökade signifikant, vilket också överensstämmer med föreliggande studie. De visade 

dock att antalet mål mat per dag ökade de dagar då minst en måltid konsumerades 

framför TV:n vilket, som tidigare nämnts, också skulle leda till ett ökat årligt intag av 

mat. Detta tyder på att TV-tittande påverkar matvanor, men möjligtvis på ett annat sätt 

än vad som har undersökts i föreliggande studie. En annan studie som styrker detta 

påstående har gjorts av Higgs och Woodward (2009) som i sin studie visade att 

småätande (snacking) ökade under de dagar då deltagarna hade ätit lunch framför TV:n.  

 

I studien av Wansink med flera (2005) skiljde sig inte resultaten i den självskattade 

mättnadskänslan åt mellan grupperna efter måltiden trots att deltagarna i 

experimentgruppen hade ätit signifikant mer soppa än deltagarna i kontrollgruppen. I 

föreliggande undersökning skattade deltagarna sig också som lika mätta oavsett 

betingelse. Detta trots att deltagarna i genomsnitt konsumerade något mer mat i TV-

betingelsen än i betingelsen utan TV. Resultaten i studien av Wansink med flera (2005) 

går i linje med föreliggande studie. 

 

Andra faktorer som kan tänkas ha inverkat på resultaten i denna studie är exempelvis 

smaken på maten, valet av TV-program, miljön och tidpunkt på dagen. Som 

Hetherington med flera (2006) visade i sin studie verkar smakupplevelsen påverka hur 

mycket en person är villig att äta. Då maten varierade i smak (t.ex. salt och sött) 

konsumerade deltagarna mer. Möjligtvis kan det ha varit en av faktorerna till det icke-

signifikanta resultatet i föreliggande studie då maten som serverades var relativt 

enformig. En liten sallad vid sidan om eller något annat som kunde ha varierat måltiden 

hade eventuellt kunnat göra skillnad. Å andra sidan så skulle det förmodligen ha 

påverkat deltagarna i båda betingelser och därmed ändå inte ha gjort någon skillnad 

procentuellt. Om deltagarna inte tyckte om maten kunde de eventuellt tänkas äta väldigt 

lite vid det första tillfället och ännu mindre vid tillfälle nummer två på grund av att de 

då dessutom hade ätit samma mat några dagar tidigare. Detta bör dock inte ha spelat 

någon roll då hälften av deltagarna fick se på TV vid tillfälle ett och övriga vid tillfälle 

två. Denna effekt bör då ha uteblivit. Dessutom var det naturligt att fråga deltagarna vad 

de tyckte om maten. Endast någon enstaka person ogillade maten, så därför bör detta 

inte ha påverkat utfallet.  

 

Även miljön kan ha haft en effekt på resultatet i föreliggande undersökning eftersom 

den utfördes i klassrumsmiljö med karga väggar, tämligen hårda stolar och något 

bristande inredning. Även om alla deltagare hade samma förutsättningar kan effekten 

tänkas ha blivit kraftfullare om de istället hade fått äta i en miljö med en övergripande 

mysigare atmosfär eftersom de då hade kunnat slappna av mer och i högre grad 

påverkats av de yttre stimuli som TV:n bidrog med. Vidare fick de inte själva välja TV-

program eller maträtt, vilket också kan ha haft en viss påverkan på effekten. Om alla 

dessa val hade varit deras egna hade förmodligen hela situationen varit mer avslappnad 

och alla tankar på vad experimentet handlade om eller andra tankar hade kopplats bort 

så att det verkligen bara var TV:n som distraherade. TV:n hade möjligen kunnat fungera 

som ett kraftfullare stimuli om valet av program hade varit fritt. Detta kan ha varit en 

del av anledningen till att Blass med flera (2006) fick ett signifikant resultat i sin studie. 

Deras deltagare fick själva välja TV-program och åt då mer när de såg på TV än när de 

fick lyssna till en symfoni. De fick även genomgå experimentet i en mer avslappnad 
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miljö. 

 

I föreliggande studie blev deltagarna lika mätta oavsett betingelse, men de åt i 

genomsnitt långsammare vid TV-betingelsen. Detta var inte helt oväntat eftersom TV:n 

distraherar, vilket gör att fokus inte enbart ligger på maten. Därför är det rimligt att anta 

att det tar längre tid att äta och bli mätt då maten konsumeras framför TV:n.  

 

Studierna av Scheibehenne med flera (2010) och Bellisle och Dalix (2001) tyder på att 

matkonsumtionsmängden under en måltid kan öka om experimentet utförs i grupp 

istället för individuellt. Att äta tillsammans med andra tycks inverka som ytterligare ett 

störande yttre stimuli. Detta var anledningen till att deltagarna i föreliggande studie 

testades individuellt, då målet var att så långt som möjligt eliminera alla störande 

effekter förutom just TV:n. Troligtvis hade resultaten sett annorlunda ut om deltagarna 

hade fått genomgå experimentet i grupp.  

 

Long med flera (2010) erhöll resultat som visade en signifikant ökning i matkonsumtion 

när deras deltagare fick äta samtidigt som de lyssnade på en ljudbok jämfört med när de 

åt utan någon distraktion. En möjlig faktor som kan ha påverkat detta resultat är att 

deltagarna fick äta under 30 minuter vid alla tillfällen oavsett om de var klara eller inte. 

Skulle det vara så att signifikansen i studien delvis beror på denna tidslimitering kan det 

rimligen vara en av orsakerna till det icke-signifikanta resultatet i föreliggande studie.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att distraktion av olika slag kan påverka 

matkonsumtionen och mättnadskänslan på olika sätt men att effekten per måltid kanske 

inte är så stor. Föreliggande studie har visat att det finns en benägenhet till att TV-

tittande ökar matintaget, dock inte en signifikant sådan. Även en liten mängd extra mat 

per dag eller måltid skulle över en längre period kunna innebära en risk för viktökning 

och därmed en hälsorisk. Flera andra studier har visat att olika typer av distraktion har 

olika stora effekter på matkonsumtion och mättnadskänsla; något som föreliggande 

studie inte har kunnat styrka då det inte verkade spela någon roll om TV-programmet 

deltagarna fick se var lugnt eller inte. Detta kan dock ha berott på slumpen och bör 

därför inte ses som ett bevis på att det inte finns någon skillnad mellan de olika TV-

programmens effekt. Förvisso var det samma sinnen som distraherades oavsett vilket 

TV-program de såg, så om en annan grupp hade fått endast ett sinne distraherat (hörsel 

eller syn), som i flera andra studier, så skulle det eventuellt ha kunnat påverka utfallet 

påtagligare. 

 

Framtida studier 

Inför framtida studier kan det vara av intresse att genomföra denna typ av undersökning 

på ett något annorlunda sätt och med ett bredare urval. Förslagsvis genom att jämföra 

överviktiga människor med normalviktiga för att se om det finns en signifikant effekt av 

TV-tittande på matkonsumtion enbart inom en av dessa grupper. Urvalet bör då också 

göras ur en större population än den lilla gruppen psykologistudenter på Stockholms 

universitet. I föreliggande studie blev grupperna något snedfördelade. Enbart en antydan 

till effekt erhölls på matkonsumtion i den grupp som dominerades av överviktiga 

individer. Detta implicerar möjligheten att överviktiga har en benägenhet att gå efter 

externa faktorer i större grad än normalviktiga, vilket ligger i linje med ett flertal andra 

studier, såsom Wansink med flera (2007), Schachter (1968) och Bruch (1961). Det kan 
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också vara av intresse att tillfråga framtida deltagare om de äter enligt någon specifik 

diet, vilket också kan påverka utfallet, samt att se till att varje deltagare testas vid 

samma tidpunkt vid båda tillfällena och med en fast tidsperiod däremellan (exempelvis 

en vecka). Det upplevs även som relevant att testa andra genrer av TV-program 

(exempelvis matlagningsprogram) för att jämföra dess olika eventuella effekter. 

Eftersom effektstyrkan var så låg är, som tidigare nämnts, ett större stickprov att 

föredra.  
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