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Sammanfattning 

 

Larsson, E. (2011). Fysisk aktivitet och dess påverkan på frukostval: En studie med deskriptiv 

design. Folkhälsovetenskap C: Teori och metod med tillämpning och examensarbete. 

Akademin för hälsa och arbetsliv: Högskolan i Gävle. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida fysisk aktivitet kan påverka en individs 

frukostval. Vidare undersöktes på vilket sätt frukostvalet i så fall hade påverkats samt om 

denna förändring var beroende av ålder och kön. Studien var av empirisk, deskriptiv design. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med totalt 98 deltagare, 50 kvinnor och 48 män 

(16-75 år). Enligt resultatet var den kombinerade träningsformen (konditionsträning och 

styrketräning) den dominerande bland båda könen. Renodlad styrketräning var vanligare 

bland männen då ingen av kvinnorna uppgav denna som utpräglad träningsform. Kvinnorna 

utövade istället konditionsträning i större utsträckning än männen. Resultatet visade även att 

det skilde sig ytterst lite mellan de deltagare som menade att frukostvalet hade påverkats av 

träning och de som inte upplevt någon förändring. Bland kvinnorna svarade ett fåtal fler att 

frukosten hade påverkats medan männens svar var jämnt fördelade mellan påverkad och icke 

påverkad. Åldersmässigt visade resultatet en tydlig skillnad där majoriteten av dem som 

svarat att frukostvalet förändrats, återfanns i de två yngsta åldersgrupperna, hos båda könen. I 

den äldsta åldersgruppen var det ingen deltagare som angav att träningen påverkat 

frukostvalet. Vanliga orsaker till förändring av frukostvalet visade sig vara ökad hunger, en 

vilja att tillföra kroppen energi för att orka prestera på träningen, att kunna få bästa möjliga 

resultat av träningen samt för att skapa en hälsosam livsstil.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Larsson, E. (2011). The influence of physical activity on breakfast habits: A study with 

descriptive design. Science of public health C: Theory and method with application and 

examination paper. Faculty of Health and Occupational Studies: University of Gävle. 

The purpose of this study was to investigate if regular physical activity can affect a person’s 

nutritional habits, which in this study focused on breakfast. The study also examined in what 

way the breakfast habits had been changed and if the change was dependent on sex and age. 

The study was of empirical, descriptive design. Semi-structured interviews were conducted 

with a total of 98 participants, 50 women and 48 men (16-75 years old). According to the 

results, the combined fitness regime (cardio-vascular exercise and resistance training) was 

dominant among both sexes. Pure resistance training was more common among men while 

women practiced cardio-vascular exercise more frequently. Further, the result showed very 

little difference between the participants who said that breakfast habits had changed due to 

exercise and those who did not experience any change at all. A few more women answered 

that breakfast habits had been affected compared to the men where the answers were equally 

divided between being affected and not. The majority of those who reported altered breakfast 

habits were found in the two youngest groups, among both sexes. In the oldest group no one 

reported that exercise had affected their breakfast habits. Common causes for change of 

breakfast habits proved to be increased appetite, to provide the body with enough energy to 

perform, to get the best result from training and to create a healthy lifestyle. 

Keywords: Physical activity, breakfast, change, effect.  
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1. Bakgrund 

Syftet med denna studie är att undersöka om fysisk aktivitet har någon inverkan på en individs 

frukostval samt om det finns skillnader i valet av frukost mellan ålder och kön. Bakgrunden 

kommer att ge en kortare insikt i hälsan bestämningsfaktorer för att sedan gå in på ett avsnitt 

om fysisk aktivitet samt näringslära. Studiens bakgrund avslutas med frukostens betydelse för 

hälsan som knyter an med studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Hälsa 

Hälsa definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som; hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och 

funktionshinder. Definitionen framställdes 1948 och fungerar än idag – trots vissa brister – 

som en utgångspunkt för att förklara hälsans bestämningsfaktorer (Bonita, Beaglehole & 

Kjellström, 2010, s.35).  

 

Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) har hälsan bland Sveriges befolkning 

förbättrats under de senaste decennierna. Under 1990-talet försämrades folkhälsan med 

framförallt ett sämre psykiskt välbefinnande i befolkningen, förutom bland de äldsta. Denna 

utveckling tycks dock ha brutits under 2000-talet hos alla utom bland ungdomar. 

Befolkningens förbättrade hälsovanor avspeglar sig främst i att medellivslängden fortsätter att 

öka, vilket den gör mer bland män än bland kvinnor. Den främsta orsaken till den ökade 

medellivslängden är att färre insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar och att dödligheten har 

minskat bland dem som har insjuknat. Under 1990-talet ökade andelen vuxna med övervikt 

och fetma men tycks nu ha avstannat då energiintaget via maten verkar ha minskat sedan 

början av 2000-talet. Dock är konsumtionen av frukt, grönsaker och fisk alltför låg jämfört 

med Livsmedelsverkets kostrekommendationer. Kvinnor har generellt sett bättre matvanor än 

män och högutbildade har bättre matvanor än lågutbildade.  

 

I Socialstyrelsens redogörelse (2009) om den fysiska aktiviteten i befolkningen framgår att en 

stillasittande fritid är vanligare bland män än bland kvinnor och främst i de lägre 

socioekonomiska grupperna. Den rekommenderade aktivitetsnivån på minst 30 minuter om 

dagen, med minst måttlig intensitet uppfylls av omkring två tredjedelar av den vuxna 

befolkningen. Enligt hälsoundersökningar i Västerbotten har andelen som är måttligt fysiskt 

aktiva minskat de senaste åren, medan andelen som är mycket fysiskt aktiva ökat och då 

främst bland kvinnor. Enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI, 2006:13) har 
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samhällsutvecklingen medfört att den dagliga fysiska aktiviteten har försummats och istället 

förflyttats till fritiden. Aktiviteten är ofta koncentrerad till specifika tidpunkter och platser 

med undantag för promenader och cykling. De bakomliggande faktorerna tycks vara att 

dagens samhälle uppmuntrar till en mer stillasittande livsstil med arbetsuppgifter som är 

mindre fysiskt krävande jämfört med tidigare samt ett ökat utbud av fysiskt passiviserande 

hjälpmedel.  

1.2 Fysisk aktivitet 

I FHI:s rapport (2006:13) redogörs de fysiologiska behov av fysisk aktivitet som människan 

har för att upprätthålla en god hälsa och välbefinnande. Här konstateras att kroppen behöver 

rörelse för att fungera optimalt och motverka sjukdom. Människokroppen är byggd för rörelse 

och de flesta organ och vävnader i kroppen påverkas och anpassas till regelbunden träning 

(FYSS, 2008). Med fysisk aktivitet menas rörelse utförd av skelettmuskulaturen som 

stimulerar muskeluppbyggnad och fettnedbrytning. Detta påverkar i sin tur 

ämnesomsättningen av kolhydrater, fetter och proteiner samt att en förhöjning av blodsocker 

och skadliga blodfetter motverkas. Den goda inverkan på ämnesomsättningen varar endast i 1-

2 dygn vilket innebär att regelbunden fysisk aktivitet krävs (Socialstyrelsen, 2009). Enligt 

FHI (2006:13) kan fysisk aktivitet - förutom att förbättra kondition, styrka och balans - även 

främja psykisk ohälsa såsom stressymtom, oro och ångest. Därutöver kan fysisk aktivitet 

påverka livskvaliteten, självkänslan och kroppsuppfattningen positivt (ibid.). Enligt rapporten 

från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2007) visar ett antal studier att 

individer oavsett ålder, socioekonomiska faktorer och hälsotillstånd och som är regelbundet 

fysiskt aktiva, har en bättre livskvalitet jämfört med inaktiva individer.  

1.2.1 Rekommendation av fysisk aktivitet 

Enligt rekommendationer från American College of Sports Medicine (ACSM) bör vuxna 

under 65 års ålder utföra konditionsträning under 30 minuter, fem dagar i veckan eller 20 

minuters intensiv konditionsträning, tre dagar i veckan. Dessutom bör styrketräning med åtta 

till tio styrkeövningar, åtta till tolv repetitioner, två gånger i veckan ingå. Denna 

rekommendation ska utföras regelbundet för att upprätthålla hälsan samt minska risken för 

kroniska sjukdomar (ACSM, 2007).  

 

De svenska rekommendationerna är framtagna av FHI (2009) och innefattar en 

rekommendation om att alla individer, helst dagligen, bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt 

minst 30 minuter med en intensitet som är måttlig eller mer (ibid.). Alternativt 
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rekommenderas minst 20 minuters intensiv fysisk aktivitet, minst tre dagar per vecka. Måttlig 

intensitet innebär att pulsen ökar något och med intensiv fysisk ansträngning menas att 

andningsfrekvensen och pulsen ökar påtagligt (Socialstyrelsen, 2009). Enligt FYSS (2008) kan 

ytterligare hälsoeffekt uppnås om den dagliga mängden eller intensiteten ökas utöver 

rekommendationen. Den förväntade hälsoeffekten påverkas av utgångsläget avseende 

aktivitetsnivå, vilket innebär att ju lägre aktivitetsnivå en person har, desto större effekt kan 

förväntas av en höjd aktivitetsnivå. Den största hälsoskillnaden har visat sig vara mellan 

personer som är fysiskt inaktiva och personer som är lite fysiskt aktiva, vilket styrker den 

positiva hälsopåverkan som regelbunden fysisk aktivitet kan ha.  

1.2.2 Olika typer av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan utföras på olika sätt beroende på mål och syfte med träningen och enligt 

FYSS (2008) finns det flera faktorer som avgör effekten av aktiviteten. Tre viktiga faktorer för 

den sammanlagda ”träningsdosen” är träningspassets frekvens, duration och intensitet. 

Frekvens innebär regelbundenhet och är en viktig faktor för att upprätthålla den goda 

prestations- och hälsoeffekten som fysisk aktivitet har. Duration handlar om den tid som 

aktiviteten pågår och intensitet om hur hårt ett träningspass är. Ju längre och intensivare ett 

träningspass är, desto större blir i regel hälsoeffekten och prestationsförbättringen.   

 

Fysisk aktivitet benämns som aerob eller anaerob träning vilket betyder huruvida träningen är 

beroende av syretillförsel eller inte. Det som avgör om en aktivitet är aerob eller anaerob 

beror på vilken som är den dominerande energigivaren. Vid aktivitet som utförs i mer än två 

minuter (konditionsträning) tillförs muskulaturen energi främst genom kolhydrater och fett 

och träningen kallas för aerob. Om den fysiska aktiviteten istället är kort och intensiv 

(styrketräning) tillförs mycket lite syre till musklerna och aktiviteten benämns som anaerob. 

Vid anaerob träning är det främst nedbrytning av glykogen till mjölksyra som är den 

dominanta energigivaren. Aerob träning leder till att hjärtat ökar sin kapacitet samt att 

skelettmuskulaturens aeroba system ökar, medan anaerob träning främst leder till ökad 

mjölksyretolerans. Träningen ger därför olika effekt beroende på i vilken form den utförs. Det 

finns också fysisk aktivitet som kombineras av både aerob och anaerob belastning, 

exempelvis intervallträning och som därmed ger träningseffekt inom båda formerna (FYSS, 

2008).  
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1.2.3 Fysisk aktivitet och dess påverkan på kroppen 

Fysisk aktivitet med muskelbelastning är ansträngande för hjärta och blodcirkulation och hur 

mycket beror på träningens frekvens, intensitet och duration (FYSS, 2008). Med träning kan 

hjärtmuskelns storlek samt effektivitet ökas, vilket påverkar hjärtats förmåga att pumpa ut 

blod i kretsloppet och främja syretransporten till muskulaturen (Annerstedt & Gjerset, 1997). 

Fysisk aktivitets påverkan på lungorna beror på träningens intensitet. Vid lågintensiv träning 

ökar främst andetagens storlek (tidalvolymen) och vid högintensivt arbete ökar 

andningsfrekvensen. Träning förbättrar andningsmuskulaturens uthållighet och transporten av 

syre till blodet (FYSS, 2008).  

 

Belastning på skelettet genom stötbelastande träning stärker bentätheten och påverkar 

skelettets volym, struktur och proteininnehåll. Det sker en kontinuerlig ombildning av 

benvävnaden genom resorption (nedbrytning) och syntes (uppbyggnad) vilket genom fysisk 

aktivitet kan balanseras till uppbyggnadens fördel (FYSS, 2008).  

 

Fysisk aktivitet kan genom sin positiva påverkan på hormonsystemet bland annat öka 

välbefinnandet och självkänslan samt höja livskvalitén. Träning påverkar också sänkningen av 

stresshormoner samt bidrar till en förbättrad sömn (FHI, 2006:13). Enligt FYSS (2008) har 

vältränade individer en ökad insulinkänslighet och därför en minskad risk att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar. Även HPA-systemet som är ett stressregleringssystem i kroppen, påverkas 

positivt av regelbunden fysisk aktivitet. Störningar i HPA-axeln kan orsaka sjukdomar som 

hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes, bukfetma och depression.  

 

Fysisk aktivitet ökar kroppens energiförbrukning och dess storlek beror på typ av aktivitet, 

konditionsnivå, kroppsstorlek och kroppssammansättning. Vid träning ökar muskulaturens 

kapillär- och mitokondrietäthet som i sin tur höjer energiomsättningen i cellen. 

Ämnesomsättningen ökar också i samband med muskeltillväxt då muskulaturen kräver mer 

energi än fettvävnaden, även under vila (Abrahamsson et al., 2006). 

1.3 Näringslära 

Enligt en rapport från FHI (2006:13) har den genomsnittlige svensken hälsosamma matvanor 

även om det finns vissa könsmässiga, åldersmässiga, socioekonomiska samt geografiska 

skillnader. Äldre vuxna äter generellt mer hälsosamt än yngre vuxna liksom kvinnor äter 

bättre än män samt högutbildade och högavlönade äter bättre än lågutbildade och lågavlönade. 

Störst intag av frukt och grönsaker finns bland de äldre även om det inte råder någon brist på 
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vitaminer eller mineraler hos befolkningen, med undantag för kvinnor som i genomsnitt får i 

sig för lite folsyra och järn. 

 

Under de senaste decennierna har konsumtionen av energitäta och energifattiga produkter 

ökat i Sverige vilket troligen är en bidragande orsak till utbredningen av övervikt och fetma. 

Ökningen av fetma har i Sverige och övriga världen blivit ett stort hälsoproblem med 

kostrelaterade sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes som möjlig 

följd (FHI, 2006:13). 

1.3.1 Näringsrekommendationer  

Den senaste versionen av svenska näringsrekommendationer (SNR) utgavs 2005 och 

rekommendationerna är avsedda för friska, normalt aktiva människor och används som 

riktlinjer för vad en person i genomsnitt behöver för ett hälsosamt intag av energi och 

näringsämnen. Riktlinjerna gäller för en genomsnittlig konsumtion under en vecka då 

variationer kan förekomma mellan måltider och dagar (Livsmedelsverket, 2005). 

 

Av det dagliga totala energiintaget, bör 25-35 E% (energiprocent) komma från fett, 50-60 E% 

från kolhydrater och 10-20 E% från protein. Fettintagets begränsning är viktigt för att minska 

risken av fetma och framförallt bör intaget av mättat fett och transfetter hållas lågt. 

Kolhydratskonsumtionen bör i första hand utgöras av naturliga kolhydrat- och fiberrika 

livsmedel som grönsaker, potatis och rotfrukter, frukt, bär och spannmålsprodukter. Genom 

dessa produkter tillgodoses behovet av viktiga vitaminer och mineraler samt kostfibrer. 

Intaget av livsmedel från renframställda sockerarter rekommenderas till högst 10 E%. 

Rekommendationerna för vitaminer och mineralämnen är angivna per person och dag och 

värdena innefattar en säkerhetsmarginal som tar hänsyn till variationer i behov och 

fysiologiska faktorer som påverkar behovet (Livsmedelsverket, 2005).   

 

Livsmedelsverket (2005) har även näringsrekommendationer angående kostens variation. För 

att tillgodose näringsbehovet på bästa sätt bör livsmedel från följande grupper ingå i det 

dagliga kostintaget; 
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 grönsaker  

 frukt och bär  

 potatis och rotfrukter  

 mjölk och ost  

 kött, fisk och ägg  

 bröd och andra spannmålsprodukter  

 matfett  

 

Uteslutandet av enskilda livsmedelsgrupper kan förekomma utan att kosten nödvändigtvis blir 

obalanserad eller otillräcklig.  

1.3.2 Måltidsordning 

Enligt SNR (Livsmedelsverket, 2005) bör dagens intag av energi och näring fördelas jämt 

över dagen med tre huvudmål och 1-3 mellanmål. Även om tidpunkten för de olika måltiderna 

kan variera, är det viktigt att ha ett regelbundet måltidsmönster. Fördelningen föreslås enligt 

följande; 

 

 frukost (morgonmål) 20–25 %  

 lunch (mål mitt på dagen) 25–35 %  

 middag (kvällsmål) 25–35 %  

 

Resterande energi fördelas på 1-3 mellanmål. 

1.3.3 Energi och energibalans 

Energi kan varken skapas eller förstöras utan enbart omvandlas från en form till en annan, och 

när individens energiintag motsvarar energiförbrukningen är dennes kropp i balans. Om 

istället konsumtionen överstiger förbrukningen blir energibalansen positiv och 

överskottsenergin lagras främst in som fett. Om energiförbrukningen är större än intaget så tas 

energi från kroppsreserverna vilket resulterar i en negativ energibalans och viktnedgång. 

Kroppen har en förmåga att balansera intag och förbrukning för en tidsperiod av en vecka och 

därför spelar energibalansen under enskilda dygn mindre roll (Abrahamsson et al. 2006). 

 

Vidare menar Abrahamsson et al. (2006) att matintaget påverkas av fysiologiska, metaboliska, 

psykologiska, beteendemässiga och sociala faktorer. Hur väl människors 

regleringsmekanismer fungerar tycks vara olika. Regleringen verkar aktiveras bättre för 
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människor med negativ energibalans jämfört med dem som har en positiv energibalans, vilket 

kan förklara varför överviktiga kan ha svårt att gå ner i vikt. Hunger och mättnad är känslor 

som reglerar ätandet på kort sikt. Efter en måltid tar det ungefär fyra timmar innan 

hungerskänslorna gör sig till känna, vilket är en följd av att magsäcken har tömts och 

näringsämnena från tidigare måltid har absorberats. Hur maten är sammansatt och dess mängd 

har betydelse för mättnadskänslan liksom att mättnadsupplevelsen varierar mellan olika 

individer.  Till skillnad från hunger är aptiten kopplad till ett mer psykologisk begär om att äta 

ett specifikt livsmedel, kopplat till exempelvis en smakupplevelse. Därför behöver aptit inte 

alltid samverka med hunger. Aptiten kan både stimuleras och hämmas av ett livsmedels smak, 

lukt, konsistens och utseende. Dessutom kan aptiten öka om utbudet och variationen av mat är 

stort.  

1.3.4 Näringsämnen  

Kolhydrater i form av stärkelse och sockerarter är den dominerande energikällan i de flesta 

koster och svarar för den viktigaste energitillförseln till hjärnan (Abrahamsson et al. 2006). 

Förutom att förse hjärnan med bränsle, har kolhydrater andra viktiga funktioner i kroppen 

som exempelvis energikälla för celler och som utgångsmaterial för framställning av icke-

essentiella aminosyror (ibid.). Enligt SNR (Livsmedelsverket, 2005) bör kolhydratintaget 

främst utgöras av naturliga kolhydrat- och fiberrika livsmedel såsom grönsaker, potatis och 

rotfrukter, frukt, bär och spannmålsprodukter. Abrahamsson et al. (2006) menar också att 

kolhydraternas Glykemiska Index (GI) är av betydelse för hur blodsockret och kroppen 

påverkas av kosten. Livsmedel med hög sockerhalt (högt GI) ger en snabb stegring av 

blodsockerkurvan vilket resulterar i ett ökat insulinpåslag. Insulinets uppgift är sedan att 

transportera överskottet av blodsockret till fettcellerna. När blodsockret sedan sjunker ges en 

ny signal till hungercentrat och hungern gör sig påmind. Om istället livsmedel med lågt GI 

intas, hålls blodglukosnivån efter måltiden lägre och insulinsekretionen blir mindre.  

 

Fett är det energitätaste näringsämnet och vissa fettsyror är livsnödvändiga för människans 

kropp. Fett med dess olika fettsyror brukar generellt delas in i tre grupper – mättade, 

enkelomättade och fleromättade (Abrahamsson et al., 2006). Enligt SNR (Livsmedelsverket, 

2005) bör fördelningen av fettintaget vara 10-15 E% från enkelomättade, 5-10 E% från 

fleromättade och mättat fett tillsammans med transfettsyror bör begränsas till omkring 10 E% 

(ibid.).  
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Protein är uppbyggt av cirka 20 aminosyror varav åtta är essentiella, vilket betyder att dessa 

inte kan produceras av kroppen utan behöver tillföras via kosten. De flesta kroppsliga 

funktioner är beroende av protein såsom uppbyggnad av celler, bildandet av hormoner, 

enzymer och delar av immunförsvaret. Muskler består till största delen av protein men 

förutsättningen för muskeltillväxt är fysisk belastning oavsett mängden protein som tillförs 

via kosten. Proteinkällor är animaliska produkter som kött, fisk, ägg, mjölkprodukter och ost 

samt vegetabilier såsom cerealier, baljväxter och nötter (Abrahamsson et al., 2006).  

 

Vitaminer är essentiella näringsämnen som måste tillföras via kosten för att kroppen ska 

fungera optimalt. Vitaminer behövs för kroppens metabolism och ämnesomsättning samt som 

försvar mot fria radikaler, i egenskap av antioxidanter. Det är därför viktigt med en allsidig 

kost så att behovet av vitaminer täcks. Ett för lågt vitaminintag kan resultera i bristsjukdom 

även om det idag är sällsynt förekommande i Sverige. Mineralämnen utgör 4 % av 

kroppsvikten och har tre huvudsakliga fysiologiska funktioner i kroppen; strukturella, 

reglerande samt överföring av signaler mellan celler och vävnader. Precis som med vitaminer, 

varierar mängden mineraler i olika livsmedel och det är därför av stor betydelse med en 

varierad kost för att tillgodose kroppens behov även när det gäller mineraler (Abrahamsson et 

al., 2006).  

1.3.5 Kost för träning 

Enligt Abrahamsson et al. (2006) resulterar regelbunden fysisk aktivitet i en rad fysiologiska 

och metaboliska effekter i kroppen. Energi-, närings- och vätskeintag är av stor betydelse för 

prestationen och hälsan vid fysisk belastning då kroppens energiomsättning ökar. Förutom 

energiintaget är fördelningen av makronäringsämnen (fett, protein och kolhydrater) och 

måltidernas tidpunkt i förhållande till träningspasset avgörande faktorer för träningseffekten 

och prestationsförmågan (ibid.). Hungern ökar hos en individ som är fysiskt aktiv vilket 

automatiskt leder till att denne äter mer och på så sätt upprätthåller kroppens balans mellan 

energiförbrukning och energibehov (Ekblom, Bohlin, Bruce, Hambræus & Öberg, 1992).  

 

Energiförbrukningen i samband med träning täcks bäst av kolhydrater och fett och 

förhållandet är att ju högre intensitet träningen har, desto större del av bränslekällan bör 

utgöras av kolhydrater. Därför är det extra viktigt att före och efter uthållighetsträning samt 

högintensiv kortvarig träning, se till att fylla på kroppens energilager i form av 

glykogendepåer. För att förhindra muskelnedbrytning vid uthållighetsträning samt för att 
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tillgodose kroppens behov vid muskeluppbyggnad, är även proteintillförseln viktig. En 

idrottare behöver mer protein än en icke-idrottande individ men behöver samtidigt inte äta 

tillskott då en varierad kosthållning täcker behovet. När kroppens kolhydrat- och 

proteinbehov är tillgodosett kan fett utgöra resterande energimängd. Under fysisk aktivitet 

med intensitet upp till 60 % av syreupptagningsförmågan, bör fett utgöra en stor del av 

energiförsörjningen och därför kan en alltför fettsnål kost på sikt förhindra att 

triglyceriddepåerna, det vill säga fettdepåerna, fylls på tillräckligt. För den fysiskt aktive 

individen är ett intag av varierade fettkällor att föredra och speciellt viktigt då vissa fettlösliga 

vitaminer inte kan tas upp av kroppen utan ett tillräckligt högt fettintag (Abrahamsson et al., 

2006).  

 

Vid fysisk aktivitet ökar omsättningen av vissa vitaminer och mineraler, till viss del även 

beroende på produktionen av svett. Det ökade vitaminbehovet kan oftast täckas av en varierad 

kost, rik på frukt, bär och grönsaker. Vissa grupper kan dock behöva komplettera med 

vitamintillskott såsom exempelvis idrottare med för lågt energiintag, elitidrottare under hårda 

tränings- och tävlingsperioder, vegetarianer och personer med matallergi eller – intolerans.  

När det gäller mineraler är det framförallt brist på järn som påverkar prestationen negativt. 

Järn ingår i blodets hemoglobin och är därför viktig för syretransporten. En för låg halt av järn 

kan leda till anemi (blodbrist) och visar sig genom trötthet, försämrad prestationsförmåga och 

sänkt immunförsvar (Abrahamsson et al., 2006).  

1.4 Frukost 

Frukost anses av många vara dagens viktigaste måltid då kroppen har ett stort behov av energi 

och näring efter en natts fasta, samt att den också bidrar till en förbättrad ork och vakenhet. 

Enligt experimentella studier tycks frukosten vara särskild viktig för barns fysiska och 

psykiska arbetsförmåga (Abrahamsson et al., 2006). I en undersökning gjord på skolbarn 

visade det sig att minnesfunktionen genom koncentration och inlärning påverkades mer 

positivt hos de barn som åt frukost varje morgon jämfört med dem som inte gjorde det 

(Benton & Parker, 1998). Enligt Livsmedelsverkets rapport (2011) hänger regelbundna 

frukostvanor också samman med näringsrik kost och hälsosamma levnadsvanor. Enligt en 

svensk studie gjord på 15-16 åringar finns ett samband mellan oregelbundna frukostvanor och 

oregelbundna lunch- och middagsvanor. 
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1.4.1 Definition av frukost 

Enligt SNR (Livsmedelsverket, 2005) bör frukosten utgöra 20-25% av dagens totala 

energiintag. Frukostens näringsinnehåll är också viktigt då det har betydelse för de fysiska 

och intellektuella prestationerna under dagen. Enligt Ekblom et al. (1992) bör en godvärdig 

frukost innehålla näringsämnena kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineraler. Frukosten 

bör ge energi och näring som räcker i några timmar framöver. Nordlund, Norberg, Lennernäs, 

Gillberg & Pernler (2004)  menar att en bra frukost bör innehålla kolhydrater för att kroppen 

ska vakna till liv och fyllas på med energi efter en natts fasta. Kolhydrater i form av gröt, 

bröd, flingor och mjölk fyller snabbast på de tömda glykogendepåerna och passar därför bra 

till frukostmålet. 

 

I Eliasson & Lindeberg (2004) beskrivs grundmodellen för en bra frukost som hjälper till att 

hålla en jämn blodsockerkurva under dagen. Varje individ kan komponera sin egen frukost 

men minst ett livsmedel från varje grupp rekommenderas;  

 

 mjölk, fil eller yoghurt  

 gröt, flingor och/eller bröd  

 frukt, bär, juice eller grönsak  

 

Förutom att äta regelbundet är det viktigt att välja livsmedel som håller blodsockernivån 

balanserad. Valet av frukostens livsmedel är därför betydelsefullt för att undvika 

blodsockerfall och för att främja att mättnaden håller i sig till nästa måltid (Abrahamsson et 

al., 2006).  

1.5 Tidigare forskning 

I en undersökning gjord av Becker, Ekelund & Sepp (2004) framgår att en stor andel av den 

svenska befolkningen äter frukost, vilket också framgår av kostundersökningen Riksmaten 

(Livsmedelsverket, 2003). I studien av Becker et al. (2004) framgick att det främsta skälet till 

att människor inte äter näringsriktig/hälsosam frukost var på grund av tidsbrist. Vidare fanns 

faktorer som att behöva avstå från annan mat som hellre konsumerades, bristande kunskap 

och oregelbundna arbetstider som orsaker till frukostvalet.  

 

Nordlund et al. (2004) studerade högstadieelever med syfte att se dygnsrytmens förändring 

under puberteten samt dess påverkan på skolarbete. Studien visade att bristfälliga 

frukostvanor påverkar matintaget under resterande del av dagen. Undersökningen visade 
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också att morgonmänniskorna generellt sett hade bättre matvanor, både beträffande frukost 

men även lunch jämfört med kvällsmänniskorna. Ekblom et al. (1992) menar att 

morgonmänniskor har sin prestationsförmåga som högst tidigt på dagen jämfört med 

kvällsmänniskorna som har sin först framåt kvällen. Hungern och förmågan att äta större 

måltider följer dygnsmönstret och de människor som har svårt att äta en riktig frukost har 

också sämre förutsättningar att kunna prestera under dagen (ibid.). En viktig faktor för ett 

regelbundet matintag är om detta främjas redan tidigt under dagen. Bra matvanor från början 

av dagen bidrar till ett mindre slarv med de övriga målen (Nordlund et al., 2004). Ekblom et 

al. (1992) menar att sociala faktorer till viss del styr människors ätande såsom måltidsordning, 

uppfostran och vanemässiga beteenden.  

 

Pate, Trost, Levin & Dowda (2000) redogör för ett möjligt samband mellan fysisk aktivitet 

och flertalet hälsosamma vanor. Syftet med deras studie var att granska sambandet mellan 

deltagande i sportaktiviteter och hälsorelaterade vanor bland amerikanska studenter. 

Resultatet visade att de manliga sportdeltagarna – jämfört med dem som inte deltog – var mer 

benägna att äta frukt och grönsaker och mindre benägna att konsumera cigaretter eller droger. 

De kvinnliga sportdeltagarna rapporterades vara mer benägna att äta grönsaker jämfört med 

kvinnor som inte deltog i aktiviteterna.  

 

Tucker & Reicks (2002) drog slutsatsen att fysisk aktivitet kan vara en potentiell inkörsport 

till mer hälsosamma kostvanor. Deras studie gjordes på äldre vuxna med syftet att undersöka 

om motion kan bidra till en beteendeförändring gällande mer hälsosamma matvanor. 

Resultaten visade att ju längre deltagarna kommit i sin beteendeförändringsprocess gällande 

fysisk aktivitet, desto mer benägna var de också att äta hälsosamt. 

 

I en amerikansk studie av Baumert, Henderson & Thompson (1998) studerades riskfaktorer 

bland ungdomar som deltog i organiserade idrotter. Resultatet visade att de ungdomar som 

idrottade hade hälsosammare matvanor jämfört med dem som inte idrottade. Av de idrottande 

ungdomarna åt 45 procent frukost regelbundet, jämfört med 34 procent bland de inaktiva 

ungdomarna. Det dagliga intaget av mjölkprodukter, frukt och grönsaker var också högre 

bland de aktiva ungdomarna. Dock konstaterades ingen skillnad i intaget av skräpmat, dvs. 

mat innehållande mycket fett och socker, mellan de båda grupperna.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Trost%20SG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Levin%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Dowda%20M%22%5BAuthor%5D
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Problemformulering 

Tidigare forskning visar att en hälsosam livsstil påverkas av flera faktorer, där fysisk aktivitet 

samt kostvanor är två av dessa. Forskningen visar också att motionsvanor kan leda till 

hälsosammare matvanor och att en hälsosam frukost är av betydelse för prestationen samt det 

övriga matintaget under dagen. Som blivande yrkesprofessionell inom hälsoområdet finns 

därför ett intresse i att se huruvida fysisk aktivitet kan inverka på valet av frukost.   

1.6 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om fysisk aktivitet har någon påverkan på en 

individs frukostval samt om det finns skillnader i valet av frukost mellan ålder och kön.   

1.6.1 Frågeställningar 

 

 Hur ser undersökningsgruppens träningsvanor ut? 

 Hur ser frukostvalet ut hos människor som är fysiskt aktiva? 

 Finns det några skillnader i frukostval mellan de olika åldersgrupperna och könen?  

 Har den fysiska aktiviteten påverkat frukostvalet? 

 

2. Metod  

Studiens metod redogörs nedan. 

2.1 Studiedesign   

Utifrån studiens syfte som var att undersöka om fysisk aktivitet har någon påverkan på en 

individs frukostval, lämpar sig en empirisk studie av beskrivande karaktär. Empiriska studier 

syftar till att studera företeelser i verkligheten och är ofta i förväg strukturerad med i förväg 

tydligt formulerade frågeställningar (Backman, 2008). Den deskriptiva designen passar till 

denna studie då syftet är att beskriva huruvida fysisk aktivitet påverkar frukostval (Patel & 

Davidson, 1994). Vid deskriptiva undersökningar används oftast bara en teknik för att samla 

in information (Olsson & Sörensen, 2001) vilket i den aktuella studien tillämpades genom 

korta intervjuer med fysiskt aktiva människor. Dahmström (2005) menar att en beskrivande 

undersökning ofta genomförs genom enkät eller intervju och att studien görs på ett urval av 

den berörda populationen. 

2.2 Urval och undersökningsgrupp  

Till målgruppen inkluderades personer som regelbundet (varje vecka) utför någon form av 

fysisk aktivitet. Krav på träningsfrekvens baserades på ACSM´s rekommendationer för fysisk 
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aktivitet för vuxna vilket är minst 180 minuter per vecka med måttlig intensitet (ACSM, 

2007). Såväl individuell träning som gruppträning med styrke- och/eller uthållighetskaraktär 

godkändes. Deltagarnas ålder begränsades till 16-75 år. Den yngsta deltagaren i studien var 16 

år vilket fick avgöra den lägsta åldern. Den övre åldersgränsen bestämdes utifrån en rapport 

som visar att frekvensen av fysisk aktivitet ofta avtar efter 75 år (Statistiska Centralbyrån, 

2009). 

 

Studiens deltagare rekryterades vid en motionsanläggning. Några tillfrågades även utanför ett 

köpcentrum. I studien deltog sammanlagt 98 personer i åldern 16-75 år, varav 50 kvinnor och 

48 män. Sju av de tillfrågade personerna exkluderades på grund av bristande träningsfrekvens. 

Fyra personer avböjde att delta i undersökningen av privata skäl.  

 

Målgruppen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att målgruppen utgjordes 

av personer som fanns tillgängliga vid undersökningstillfället (Trost, 2007). Vid 

motionsanläggningen tillfrågades de personer som vid tidpunkten för undersökningen befann 

sig i lokalen. Utanför köpcentrumet tillfrågades de personer som befann sig på platsen 

samtidigt som undersökningen genomfördes. Trost (2007) menar att bekvämlighetsurval är ett 

icke representativt urval och kan därför inte vara representativt för övriga befolkningen. För 

att finna deltagare till den aktuella studiens passade ett bekvämlighetsurval bra. Detta då det 

enda kravet för att ingå i målgruppen var att deltagaren var regelbundet fysisk aktiv.  

2.3 Datainsamlingsmetod  

Intervjuerna genomfördes vid en motionsanläggning samt utanför ett köpcentrum i en 

mellanstor svensk stad. Anledningen till att intervjuer genomfördes med människor vid en 

motionsanläggning var för att dessa med stor sannolikhet tränade regelbundet och därför 

skulle passa för aktuell studie. Intervjuerna som gjordes utanför köpcentrumet hade som syfte 

att rekrytera deltagare som var fysiskt aktiva men som inte nödvändigtvis var medlem vid en 

motionsanläggning. För att ta reda på om dessa människor tränade regelbundet inleddes 

intervjun med en fråga med syftet att klargöra detta.  

 

Motionsanläggningens verksamhetschef kontaktades för att ge ett godkännande till att utföra 

undersökningen. Studien genomfördes under ett flertal tillfällen under en veckas tid.  Alla 

tillfrågade informerades om att deltagandet var konfidentiellt och frivilligt vilket Patel & 

Davidson (1994) betonar som av högsta vikt vid undersökningar av detta slag (ibid.). 
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Personerna vid motionsanläggningen tillfrågades före eller efter gruppträningspass samt 

gymträning.  För att få en spridning i ålder, kön och träningsform valdes olika 

gruppträningspass. Individerna som tillfrågades vid köpcentret valdes också med en viss 

variation av ålder och kön.  

 

Till studien användes semistrukturerade intervjuer, en mellanform av den fokuserade och den 

strukturerade metoden (May, 2001). I semistrukturerade intervjuer är frågorna ofta 

specificerade men intervjuaren ges utrymme att förtydliga och utveckla de svar som ges 

(ibid.). Intervjun vid motionsanläggningen utgjordes av tre frågor där den första behandlade 

vilken typ av träning deltagaren utförde samt hur ofta aktiviteten genomfördes, den andra 

frågan handlade om deltagarens frukostval och den tredje behandlade huruvida träningen hade 

påverkat frukostvalet. Samma frågor användes vid intervjun utanför köpcentrumet men med 

skillnaden att denna intervju inleddes med en fråga angående om personen var fysisk aktiv. 

Utöver dessa frågor tillkom standardiserade frågor om ålder och kön (se bilaga). Patel & 

Davidsson (1994) menar att standardiserade frågor är frågor som ställs på samma sätt och i 

samma ordning till alla som intervjuas. 

2.4 Pilotstudie 

En mindre pilotstudie genomfördes på en representativ grupp bestående av fem fysiskt aktiva 

vänner till forskaren. Syftet med pilotstudien var att testa frågorna för att se att de gav avsedd 

information. Enligt Patel & Davidson (1994) bör en pilotstudie genomföras för att se hur 

intervjufrågorna uppfattas samt om dessa behöver justeras för att fylla sitt ändamål bättre 

(ibid.). Intervjufrågorna var från början fyra men med hjälp av pilotstudien konstaterades att 

dessa kunde kortas ner till tre, mer kärnfulla frågor. Frågan som togs bort kändes överflödig 

och fyllde inget syfte. Genom pilotstudien erbjöds en möjlighet att träna intervjuteknik samt 

att föra anteckningar vilket Patel & Davidson (1994) belyser som viktiga delar av 

förberedelsen inför en undersökning. En noggrann förberedelse innebär förhoppningsvis att 

undersökningen kan genomföras på ett bra sätt. 

2.5 Dataanalys   

Intervjuundersökningens insamlade data har bearbetats i statistikprogrammet Microsoft Excel 

och redovisats i tabeller, figurer och beskrivande text i resultatdelen. I studien har mestadels 

deskriptiv analys använts för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet (Patel 

& Davidson, 1994). Genom tabeller och figurer har deltagarnas val av träningsform, det mest 

förekommande frukostvalet i respektive åldersgrupp samt huruvida fysisk aktivitet har 
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påverkat deras frukostval redovisats. Innehållsanalys används för att vetenskapligt analysera 

skrivet och uttalat kommunikationsinnehåll (Olsson & Sörensen, 2001), vilket har använts för 

att redogöra för svaren från de halvstrukturerade frågorna. Genom innehållsanalysen har de 

mest belysande och mest representativa intervjusvaren valts ut, utifrån forskarens bedömning.  

2.6 Reliabilitet och validitet 

Såväl reliabilitet som validitet är viktiga för studiens trovärdighet (Olsson & Sörensen, 2001). 

Författarna beskriver reliabilitet som graden av överensstämmelse mellan att en mätning 

utförs på samma sätt men vid olika tillfällen och att ett liknande resultat uppnås varje gång. 

Om graden av överensstämmelse är hög är också reliabiliteten hög. Reliabilitet bygger också 

på hur utförligt metoden och tillvägagångssättet är beskrivet och om det skulle kunna 

återupprepas (ibid.). Studiens mätning kan upprepas av annan forskare och ge ett liknande 

resultat om samma frågor och typ av målgrupp använts. Däremot kan inte samma resultat 

garanteras då resultatet bygger på respondenternas svar.  

 

Validitet beskrivs som ett mätinstruments förmåga att mäta det den är avsedd att mäta. Hög 

validitet innebär att mätningen är rätt för det som ska undersökas (Olsson & Sörensen, 2001). 

Intervjuer som undersökningsmetod passade bra till denna studie då ett stort antal individer 

deltog och intervjuerna var korta. Genom att intervjua kunde frågor som missuppfattades av 

respondenten förtydligas och dennes svar kunde förklaras vid eventuella otydligheter vilket 

Kvale & Brinkmann (2009) betonar som positivt. Detta minskade förekomsten av 

missförstånd och misstolkningar. Enkäter hade möjligen också fungerat men samtidigt ökat 

risken för missförstånd och tagit bort möjligheten att ställa följdfrågor vid behov. Cohen, 

Manion & Morrison (2007) menar att enkäter kan vara positiva vid känsligare frågor som 

kanske är genanta att besvara i en intervju (ibid.). Vilket i aktuell studie inte var ett problem. 

Dessutom ökades möjligen deltagandet i studien när deltagarna själva inte behövde fylla i ett 

formulär. Intervjuer kan också ha ökat trovärdigheten då svaren kom spontant och utan längre 

eftertanke. I en enkätundersökning hade det istället varit lättare att ljuga eller försköna svar 

(Cohen et al., 2007).  

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har tagits i beaktande under studiens gång 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i undersökningen informerades om studiens syfte, att 

undersökningen gjordes till en uppsats samt att alla uppgifter som samlades in i samband med 
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undersökningen behandlades konfidentiellt. Vidare informerades deltagarna om att deras 

medverkan var frivillig och att den när som helst under intervjuns gång kunde avbrytas. 

Uppgifterna från datainsamlingen användes enbart till denna uppsats och kommer inte att 

användas i kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  
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3. Resultat 

Resultatet av den genomförda intervjuundersökningen redovisas nedan i form av tabeller, 

figurer och beskrivande text. 

3.1 Deltagarna 

I undersökningen deltog sammanlagt 98 personer, 50 (51 %) kvinnor och 48 (49 %) män. 

Åldersfördelningen framgår av tabell 1 nedan. En knapp majoritet (23 personer, 23,5 %) av 

deltagarna återfanns i åldersintervallen 26-35 år. Könsfördelningen är relativt jämnt i de olika 

ålderskategorierna. De flesta deltagarna (57 %) är yngre än 46 år. Den till antalet (9 personer, 

9 % totalt) minsta åldergruppen utgjordes av 66-75 åringarna.  

 

Tabell 1. Deltagarna fördelade på ålder och kön, i antal (st) och andel (%).  N= 98 

 

                                              Kvinnor                                Män       Totalt 

Ålder Antal    Andel Antal    Andel Antal    Andel 

    

16-25 10           20       10            21   20        20,5 

26-35 12           24   11            23     23        23,5 

36-45   6            12    7             14,5   13        13 

46-55  8            16   10            21     18        18,5 

56-65  8            16    7             14,5   15        15,5 

66-75  6            12    3              6     9           9 

Totalt 50           100   48           100      98        100 

 

3.2 Träningsform fördelat på kön 

Den dominerande träningsformen (48 %) var den som benämndes under kategorin ”blandat”, 

en kombination av konditionsträning och styrketräning. En vanlig träningsform under denna 

kategori var gruppträningspass eller konditionsträning varvat med gymträning. Enligt 

könsfördelningen mellan de olika träningsformerna, var renodlad styrketräning vanligare 

bland män (31 %) än bland kvinnor, där ingen uppgav styrketräning som utpräglad 

träningsform. Att enbart ägna sig åt konditionsträning var nästan dubbelt så vanlig bland 

kvinnorna (46 %) jämfört med männen (27 %). Den kombinerade träningen dominerade bland 

båda könen, men förekom oftare bland kvinnorna (54 %) jämfört med männen (42 %). Se 

även figur 1, 2 och 3 nedan.  

 



18 
 

          

 

Figur 1. Träningsform bland kvinnor,                        Figur 2. Träningsform bland män,  

angivet i andel (%). N=50                                          angivet i andel (%). N=48 

 

 

 

 

Figur 3. Träningsform, angivet i andel (%). N=98  

 

3.3 Träningsform fördelat på ålder 

Totalt sett var den kombinerande träningsformen – se tabell 2 nedan – vanligast bland 

undersökningens deltagare (48 %). Den blandade träningen var framförallt populär bland de 

yngre deltagarna (16-35 år) medan de äldre informanterna (46-75 år) i större utsträckning 

ägnade sig åt konditionsträning. I den yngsta åldersgruppen (16-25 år) var renodlad 

styrketräning vanligare än konditionsträning. Detta skiljde sig från deltagarna i den äldsta 

åldersgruppen (66-75 år) där ingen uppgav att de enbart ägnade sig åt styrkträning, medan 

konditionsträningen var den mest vanliga formen.  
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Tabell 2. Träningsform fördelat på ålder, angivet i antal (st) och andel (%) N=98 

 

Ålder Kondition    Styrka Blandat 

    

16-25     4 (20)     5 (25)    11 (55) 

26-35     6 (26)     3 (13)    14 (61) 

36-45      6 (46)     2 (15,5)      5 (38,5)  

46-55     8 (44,5)     3 (16,5)      7 (39)  

56-65     6 (40)     2 (13,5)      7 (46,5)  

66-75     6 (66,5)     -      3 (33,5)  

Totalt    36 (36,5)    15 (15,5)    47 (48) 

 

3.4 Frukostval 

Av de 98 deltagarna var det en person som inte åt frukost (man, 26-35 år) och anledningen var 

att han inte kände sig hungrig samt inte kunde äta på morgonen. Denna person har därför inte 

redovisats. De resterande 97 deltagarna angav att de alltid åt frukost. Deltagarna uppgav att 

frukosten ofta innehöll ett flertal livsmedel och nedan redovisats den mest förekommande 

frukostkombinationen som angavs i studien, fördelat på ålder och kön. 

 

De populäraste frukostlivsmedlen generellt bland kvinnorna var mjölk/fil/yoghurt och mjukt 

bröd med pålägg i form av skinka, ost och leverpastej. Majoriteten drack också kaffe/te. Gröt 

var bland det mest förekommande frukostvalet i åldersgrupperna 26-35 år samt 46-55 år, detta 

till skillnad mot den äldsta åldersgruppen där ingen uppgav gröt som en del av frukosten. Ägg 

konsumerades av de yngsta åldersgrupperna samt gruppen med 46-55 åringarna, se även 

tabell 3 nedan. Även bland männen dominerade livsmedelsgruppen mjölk/fil/yoghurt. 

Därefter kom mjukt bröd med pålägg i form av skinka, ost, leverpastej. Ägg förekom nästan 

uteslutande i de yngsta åldersgrupperna. Gröt förekom mest i åldersgrupperna 26-35 år samt 

56-65 år. Se även tabell 4 nedan. 
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Tabell 3. Den mest förekommande frukostkombinationen fördelat på åldergrupper. 

Kvinnor 

Ålder Frukostkombination 

 

16-25 

 

 

Mjölk/fil/yoghurt, mjukt bröd med skinka/ost/leverpastej, ägg samt kaffe/te 

26-35 Gröt med frukt/bär och mjölk eller fil/yoghurt, ägg samt kaffe/te 

 

36-45 Mjölk/fil/yoghurt och mjukt bröd med skinka/ost/leverpastej 

 

46-55 Gröt med frukt/bär och mjölk eller fil/yoghurt, ägg samt kaffe/te 

 

56-65 Mjukt bröd med skinka/ost/leverpastej samt kaffe/te 

 

66-75 Mjölk/fil/yoghurt, mjukt bröd med skinka/ost/leverpastej/grönsaker samt frukt/bär/juice 

 

 

Tabell 4. Den mest förekommande frukostkombinationen fördelat på åldergrupper. 

Män 

Ålder Frukostkombination 

 

 

16-25 

 

 

Mjölk/fil/yoghurt, frukt/bär/juice samt ägg. 

 

26-35 

 

Gröt med frukt/bär och mjölk eller fil/yoghurt, mjukt bröd med 

skinka/ost/leverpastej/grönsaker samt ägg 

 

36-45 Mjölk/fil/yoghurt, mjukt bröd med skinka/ost/leverpastej samt kaffe/te 

 

46-55 Mjölk/fil/yoghurt, mjukt bröd med skinka/ost/leverpastej/grönsaker, kaffe/te. 

 

56-65    

 

Gröt med frukt/bär och mjölk eller fil/yoghurt 

 

66-75 

 

Mjölk/fil/yoghurt och mjukt bröd med skinka/ost/leverpastej samt kaffe/te 

  

 

Övriga livsmedel som angavs i studien men som på grund av för liten andel inte redovisats i 

tabellen var knäckebröd med skinka/ost/leverpastej/grönsaker, proteinshake, bacon, 

tonfisk/räkor/quorn/keso samt c-vitamin brustablett.  
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3.5 Fysisk aktivitet och dess påverkan på frukostval 

Undersökningens resultat visar att det skiljer sig ytterst lite mellan antalet deltagare som 

menar att träningen har påverkat frukostvalet (52 %) och de som inte har upplevt någon 

förändring (48 %). Bland kvinnorna svarade 27 deltagare att frukostvalet har påverkats medan 

23 kvinnor angav att så inte var fallet. Bland männen var resultatet jämnt då påverkan/icke 

påverkan fick 24 deltagares svar vardera. Åldersmässigt däremot visar resultatet att 

majoriteten av dem som svarat att frukosten har förändrats, utgjordes av de två yngsta 

åldersgrupperna (16-35 år), både kvinnor och män. I den äldsta åldersgruppen (66-75 år) har 

ingen deltagare angivit att träningen har haft någon inverkan på frukostvalet. Se även figur 4, 

5 och 6 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Fysisk aktivitet och dess påverkan på frukostval fördelat på kön och ålder, angivet i antal 

(st). N=50 

 

  

Figur 5. Fysisk aktivitet och dess påverkan på frukostval fördelat på kön och ålder, angivet i antal 

(st). N=48 
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Figur 6. Fysisk aktivitet och dess påverkan på frukostval fördelat på ålder, angivet i antal (st). N=98 

3.6  Motiv till förändring av frukostval 

Enligt majoriteten av de deltagare som upplevde att träningen påverkat frukosten, var den 

vanligaste orsaken till förändring att de blivit mer hungriga sedan de börjat träna. Personer 

som periodvis tränade mer fick exempelvis starkare hungerskänslor vid intensivare 

träningsperioder. Vid uppehåll i träningen upplevde flera av personerna att hungern också 

minskade. På grund av ökad hunger valde flera av deltagarna att äta av samma livsmedel som 

de normalt brukade göra men istället öka mängden. Dock angav några personer att de brukade 

lägga till mer proteinrika livsmedel såsom ägg och skinka samt frukt vid dagar med mer 

fysiskt aktivitet. Andra vanliga orsaker till förändring av frukosten var att ge kroppen energi 

för att orka träna samt för att kunna tillgodogöra sig träningen bättre. 

 

Jag äter nyttigare sen träningen startade. Tycker att det både är godare och mer mättande 

(man, 25 år). 

 

Träning och kost går hand i hand. Bättre resultat av träningen om man äter bra (man, 33 år). 

 

Vissa deltagare svarade att de automatiskt börjat äta mer hälsosamt sedan de börjat träna. En 

del ville ha en sundare livsstil och andra ville gå ner i vikt och hade därför ändrat kosten. 

Vidare förekom anledningar som att hålla kroppen i balans och för att kunna prestera som 

motiv till förändring av frukostvalet. 

 

Genom att äta frukost så är kroppen i balans resten av dagen – äter mer regelbundet då. Utan 

frukost glöms övriga mål bort och stora blodsockersvackor kommer (kvinna, 27 år). 
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Jag måste äta frukost för att prestera både i skolan och på träning. Har bytt ut ost mot kalkon 

och lagt till c-vitamin och känner mig piggare av detta (man, 21 år). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



24 
 

4. Diskussion  

I diskussionen behandlas de resultat som framkommit av studiens intervjuundersökning samt 

den valda metoden. Därefter följer en sammanfattande del där resultaten relateras till studiens 

syfte och frågeställningar. Diskussionsavsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Träningsform 

Enligt Statistiska Centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden (ULF) för 2006-2007 

visar statistik över befolkningens motionsvanor att träning på gym/träningscenter är jämnt 

fördelat mellan könen. Besöken på motionsanläggningarna är också vanligast bland de yngre 

åldersgrupperna för att sedan trappas av stegvis. Ingen specifik statistik för typ av 

motionsform vid gym/träningsanläggning finns dock redovisad (SCB, 2009). Resultatet i 

denna studie visar att den kombinerade träningsformen (kondition och styrka) var den 

dominerande totalt sett, både bland kvinnor och män, men också enskilt bland könen. En 

faktor som kan ha påverkat resultatet är att många av deltagarna tillfrågades i samband med 

gruppträningspass, vilka ofta innehåller både konditions- och styrketräning. Att 

intervjutillfällena flera gånger sammanföll med gruppträningspass innehållande både 

konditions- och styrketräning, var inte planerat utan skedde av en slump. Däremot var tanken 

att möta deltagare som utövade olika typer av träningsformer och därför valdes vissa 

gruppträningspass ut. Deltagarna som väljer gruppträningspass väljer möjligen också den 

kombinerade träningen i större utsträckning än personer som tillfrågades i samband med ren 

konditions- eller styrketräning. Resultatet visade även att männen i större utsträckning väljer 

renodlad styrketräning jämfört med kvinnorna, där ingen av deltagarna uppgav styrketräning 

som enda träningsform. Det finns dock en risk att detta resultat är missvisande då fler 

kvinnliga deltagare tillfrågades i samband med gruppträningspass och fler manliga deltagare i 

samband med renodlad gymträning. I den aktuella studien var majoriteten av deltagarna på 

gruppträningspassen kvinnor och i gymmet tränade fler manliga medlemmar. Historiskt sett 

har dock männen varit den dominerande gruppen i gymkulturen och möjligen finns en del av 

denna tradition fortfarande kvar, vilket också Riksidrottsförbundets (2001) undersökning visar 

i studien om svenska folkets motionsvanor.  

 

Åldersmässigt visade resultatet att den kombinerande träningsformen var populärast bland de 

yngsta åldersgrupperna och att renodlad konditionsträning dominerade bland de äldsta 

deltagarna. Möjligen kan resultatet ha påverkats av att den äldsta åldersgruppen mestadels 
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utgjordes av kvinnor, som enligt denna undersökning tränade styrketräning i mindre 

utsträckning än männen. Renodlad styrketräning förekom mest i den yngsta åldersgruppen. 

Studiens resultat överensstämmer med Riksidrottsförbundets undersökning från 2001 som 

visade att äldre tränar motionsgympa medan de yngre tränar styrketräning och aerobics.  

4.1.2 Frukostval 

Enligt Livsmedelsverkets undersökning (2003) framgår att en stor del av den svenska 

befolkningen äter frukost (ibid.). Studiens resultat överensstämmer med detta då det framgår 

att bara en av alla deltagare hoppade över frukosten. Möjligen är dock denna koppling 

obekräftad då deltagarna i Livsmedelsverkets undersökning (2003) inte nödvändigtvis 

behövde vara fysiskt aktiva, vilket deltagarna i denna studie begärdes vara. I studien av 

Baumert et al. (1998) framgick dock att de idrottande ungdomarna i större utsträckning åt 

frukost jämfört med de icke idrottande ungdomarna.  

 

Angående livsmedelsvalet vid frukosten var mjölk, fil och yoghurt populärast bland både 

kvinnorna och männen. Enligt Jordbruksverkets statistikrapport (2009) över svenskarnas 

livsmedelskonsumtion, har syrade produkter såsom fil och yoghurt årligen ökat sedan 1970-

talet vilket resultatet i studien möjligen kan stödja. Deltagarnas höga konsumtion av mjölk, fil 

och yoghurt kan ses som positivt då Eliasson & Lindeberg (2004) rekommenderar att 

frukostmålet bör innehålla dessa livsmedel för att blodsockerkurvan ska hållas jämn under 

dagen. Även Nordlund et al. (2004) stödjer detta då mjölk, fil och yoghurt innehåller 

kolhydrater vilket författarna anser vara en viktig del av frukosten för att väcka och fylla på 

kroppen med ny energi efter en natts fasta (ibid.).  

 

Gällande äggkonsumtion visade resultatet att det bland båda könen endast förekom 

konsumtion av ägg i de två yngsta åldersgrupperna. Ägg är en bra proteinkälla vilket är 

gynnsamt för muskeluppbyggnaden och konsumeras därför med fördel i samband med 

styrketräning (Abrahamsson et al., 2006). Det var också i de två yngsta åldersgrupperna som 

styrketräning var mest förekommande, vilket också skulle kunna vara en bidragande orsak till 

äggkonsumtionen. Dock finns inget i resultatet som visar att deltagarna hade en medvetenhet 

kring detta. 

  

Enligt studien var kaffe- och tekonsumtionen högre bland kvinnorna än bland männen. Det 

var också till största delen kaffe framför te som konsumerades. Detta kan stödja de 
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kostvaneundersökningar som nämns i Jordbruksverkets rapport (2009) då liknande resultat 

gällande konsumtion presenteras. Även Livsmedelsverkets (2003) undersökning visar att 

kvinnor konsumerar en aning mer kaffe och te än männen (ibid.). Vad detta beror på framgår 

inte av undersökningarna. 

 

Livsmedel som gröt och mjukt bröd hade enligt studien ungefär samma procentuella 

fördelning mellan könen. Gröt var populärast i åldersgruppen 26-35 år hos båda könen men 

nästan helt obefintlig i åldern 36-45 år samt 66-75 år. Enligt Jordbruksverket (2009) har 

konsumtionen av mjöl och gryn per person och år ökat sedan millenniumskiftet vilket kan 

vara en förklaring till att studiens största grötkonsumenter återfanns bland de yngre deltagarna 

(ibid.). Däremot säger detta ingenting om varför konsumtionen har ökat. På 1970-talet började 

de syrade produkterna såsom fil och yoghurt konsumeras i högre utsträckning 

(Jordbruksverket, 2009) och enligt Abrahamsson et al. (2006) grundläggs matvanor redan i 

barndomen (ibid.). Detta skulle möjligen kunna kopplas till att gruppen 36-45 år – som växte 

upp under 1970-talet – idag i större utsträckning väljer att äta fil och yoghurt istället för gröt. 

Deltagarantalet i den äldsta åldersgruppen var litet vilket kan göra resultatet svårt att tolka.  

4.1.3 Fysisk aktivitet och dess påverkan på frukostval 

Studiens resultat visade en ytterst liten skillnad mellan antalet deltagare som menade att 

frukostvalet har påverkats av träning och de deltagare som inte upplevt någon förändring. 

Däremot fanns tydliga skillnader mellan åldersgrupperna, både hos kvinnorna och männen. 

Majoriteten av deltagarna i de två yngsta åldersgrupperna menade att frukosten hade 

påverkats av fysisk aktivitet. Många menade att de genom träningen blivit mer medvetna om 

kroppens behov av energi och därför valt att äta nyttigare och mer balanserat vilket kan liknas 

med studien av Tucker & Reicks (2002) där slutsatsen om att fysisk aktivitet kan vara en 

inkörsport till mer hälsosamma kostvanor drogs. I en studie av Baumert, Henderson & 

Thompson (1998) där riskfaktorer studerades bland ungdomar som deltog i organiserade 

sporter, så framgick också att de ungdomar som idrottade hade hälsosammare matvanor än de 

som inte var aktiva.  

 

Den tydliga skillnaden mellan åldersgrupperna kan möjligen ha präglats av influenser från 

samhället och media. I dagens samhälle influeras människan av olika hälsorelaterade budskap 

genom bland annat Internet, tidningar, tv och radio vilket skulle kunna ha en omedveten eller 

direkt påverkan på en individs vanor. De yngre deltagarna är troligen uppväxta med denna 
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influens på ett annat sätt än de äldre och därför skulle detta kunna vara en bidragande faktor 

till studiens resultat. Nordlund et al. (2004) menar att dagens samhälle är ett 24-

timmarssamhälle där det mesta är tillgängligt dygnet runt. Enligt rapporten finns 

undersökningar som visar att ungdomars mediekonsumtion ökar (ibid.). Även om författarna 

främst kopplar den ökade mediekonsumtionen till dygnsrytm och sömnvanor kan detta 

möjligen också innefatta att ett ökat utbud av hälsorelaterade budskap når ungdomarna.    

 

Ingen av deltagarna i den äldsta gruppen ansåg att frukostvanorna hade påverkats av fysisk 

aktivitet. Resultattabellerna visar att andelen deltagare som svarat att frukostvalet har 

förändrats, sjunker i och med stigande ålder. En person som har tränat i hela sitt liv kan 

möjligen ha svårt att minnas hur kostvanorna såg ut innan träningen började. Denne låter 

möjligen dagens matvanor påverka minnet och tror att dessa alltid har sett ut på samma sätt. I 

kostundersökningar är detta en vanligt förekommande felkälla (Barrett-Connor, 1991).  

4.1.4 Motiv till förändring av frukost  

Enligt resultatet var den vanligaste orsaken till att deltagarna förändrade sina frukostvanor att 

de blev hungrigare på grund av träningen. Abrahamsson et al. (2006) menar att frukostmålet 

är viktigt då kroppen har ett stort behov av energi efter en natts fasta. En näringsrik frukost 

bidrar också till bättre ork och vakenhet under dagen (ibid.). Många av deltagarna valde att 

fortsätta äta av samma livsmedel men att öka mängden då de blev hungrigare, medan andra 

valde att lägga till andra livsmedel för att tillgodose kroppens ökade behov. Ekblom et al. 

(1992) menar att fysisk aktivitet automatiskt ökar aptiten hos en individ genom ökad 

energiomsättning vilket får denna att äta mer. Genom denna mekanism upprätthålls kroppens 

balans mellan energiförbrukning och energibehov.  

 

Flera av deltagarna menade också att träningen påverkat dem till en ökad medvetenhet 

avseende kosten vilket också i sin tur, bidrog till en ökad kunskap för att få ut så mycket som 

möjligt av träningen, för att orka prestera och för att få en bra återhämtning. Enligt 

Abrahamsson et al. (2006) är energi-, närings- och vätskeintag av stor betydelse för 

träningseffekt och prestationsförmåga (ibid.). Dessa faktorer kan också kopplas till personens 

målsättning med träningen och varierar därför beroende på hur individens målsättning ser ut. 

Bland studiens deltagare förkom faktorer som att vilja ha en hälsosam livsstil och/eller minska 

i vikt som orsaker till förändring av frukostvanorna.  
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4.2 Metoddiskussion  

4.2.1 Studiedesign 

Utifrån studiens syfte valdes en empirisk studie med deskriptiv design. En empirisk studie 

lämpade sig bra då avsikten var att genomföra en studie i verkligheten (Backman, 2008). En 

studie med ett färre antal intervjuer hade inte lämpat sig lika bra för studiens syfte, då detta 

inte hade givit den mängd data som önskades. Hade däremot en mer utförlig undersökning 

genomförts så skulle också en annorlunda undersökningsmetod ha behövts. För att få mer 

utförlig information kring fysisk aktivitet och dess påverkan på frukostval hade en mer 

omfattande och detaljerad intervju varit till fördel. Med en deskriptiv design menas att studien 

är beskrivande (Patel & Davidson, 1994). I aktuell undersökning är den beskrivande delen 

huruvida fysisk aktivitet har någon inverkan på valet av frukost. Om istället ett eventuellt 

samband mellan dessa faktorer hade önskat studeras, så hade också en annan typ av 

undersökning krävts. 

4.2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Åldersgränsen på deltagarna sattes till 16-75 år vilket i efterhand kan tyckas stort. 

Undersökningens resultat visar att informanterna i de äldsta åldersgrupperna hade störst 

benägenhet att svara att frukosten inte påverkats av träning, vilket kan tyda på minnesbortfall. 

En person som har tränat i större delen av sitt liv kan av naturliga skäl ha svårt att minnas hur 

frukostvanorna såg ut innan denne började träna. Studiens resultat hade möjligen blivit mer 

intressant om deltagarnas ålder hade varit mer begränsad. Om skillnaden i ålder mellan 

deltagarna hade begränsats till exempelvis tio år hade jämförelsen mellan dessa kunna vara 

mer tillförlitlig då de hade haft mer likartade förutsättningar. Dessutom hade koncentrationen 

gjort att ett större antal deltagare inom en och samma åldersgrupp rekryterats och på så sätt 

givit ett mer tillförlitligt resultat. I aktuell studie varierade antalet deltagare i åldersgrupperna 

stort vilket gör hela studien bristfällig. I den åldersgrupp som hade flest deltagare (26-35 år) 

ingick sammanlagt 23 personer och i den grupp som hade lägst antal deltagare (66-75 år) 

ingick nio personer. Detta innebär att deltagarantalet mellan dessa grupper skiljde sig med 14 

personer vilket kan anses vara en stor brist. För att kunna göra en korrekt jämförelse mellan 

åldersgrupper är samma deltagarantal i dessa en förutsättning.   

 

Urvalet till studien gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Genom att bekvämlighetsurval 

användes i denna studie kan ingenting sägas om hur det ser ut i övriga befolkningen, utan 

endast för studiens deltagare. Urvalsmetoden är därför bristfällig vilket forskaren menar är en 



29 
 

svaghet för hela studien. För att få ett mer representativt resultat hade därför en annan typ av 

urvalsmetod behövts användas. Ett strategiskt urval hade kunnat används för att få en 

önskvärd variation bland deltagarna gällande kön och ålder och på så sätt ge en mer allsidig 

bild av företeelsen. Trost (2007) menar att strategiskt urval dock inte heller är statistiskt 

representativt utan används främst för att analysera fenomen. För att urvalet skulle kunna 

räknas som representativt för befolkningen hade istället ett kvoturval kunnat göras. I ett 

kvoturval görs urvalet så att kön- och åldersfördelningen ser likadant ut i studien som i 

befolkningen.  

4.2.3 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna genomfördes vid en motionsanläggning samt utanför ett köpcentrum. 

Undersökningen utfördes vid olika tidpunkter och i samband med olika träningspass på 

motionsanläggningen för att öka variationen bland deltagarna. Resultatet kan ha påverkats av 

att den valda arenan begränsar studiedeltagarna till just denna motionsanläggnings 

medlemmar. Detta innebär att medlemmar på andra motionsanläggningar samt vid andra typer 

av idrotter uteslöts. Studien hade möjligen blivit mer trovärdig om målgruppen 

koncentrerades till fysiskt aktiva människor vid en motionsanläggning eller möjligtvis två 

likartade motionsanläggningar. Inga generella slutsatser för befolkningen hade kunnat göras 

men möjligen ett mönster bland tränande individer vid en särskild arena hade kunnat 

upptäckas.  

 

Intervjuerna som genomfördes utanför köpcentrumet utfördes under ett flertal dagar och vid 

olika tidpunkter. Trots en variation av dagar och tidpunkter kan en felkälla aldrig uteslutas då 

undersökningsperioden var begränsad vilket i aktuell studie var sju dagar.  

 

Som undersökningsmetod valdes semistrukturerade intervjuer där intervjuerna utgjordes av 

tre korta frågor. I efterhand hade dessa frågor med fördel kunnat utökas och riktas för att 

uppfylla studiens syfte på ett bättre sätt. Intervjun hade behövt utökas med frågor som 

undersöker hur länge deltagarna hade varit fysiskt aktiva, mer specifikt på vilket sätt 

frukostvalet eventuellt hade förändrats och om en eventuell förändring av frukosten kan ha 

skett av andra orsaker än träning, exempelvis sjukdom. Vidare hade även många av deltagarna 

möjligtvis behövt hjälp med minnet vilket hade kunnat göras med hjälp av bättre 

intervjufrågor. Dessa frågor skulle uppmuntra till att koppla till olika perioder och händelser i 

livet för att på så sätt försöka förbättra minnet gällande träning och frukostval. Att utöka 
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frågorna hade också inneburit en mer omfattande undersökning och även en annan 

datainsamlingsmetod. En interventionsstudie eller experimentell studie som Dahmström 

(2005) beskriver, innebär att forskaren gör en intervention bland ett antal deltagare för att 

sedan studera effekten eller den uteblivna effekten av insatsen (ibid.). En undersökning hade 

kunnat göras för att jämföra hur frukostvalet ser ut mellan två grupper, där den ena gruppen 

får börja träna och den andra vara fortsatt inaktiv. Ingen av deltagarna i studien skulle då från 

början vara fysisk aktiv. Deltagarnas frukostval hade först analyserats innan studiens början 

och sedan undersökt igen efter avslutad studie. Den fysiskt aktiva gruppens frukostval skulle 

då kunna jämföras med den inaktiva gruppens frukostval för att se om en det finns några 

eventuella förändringar i kostvanorna hos någon av grupperna. 

 

Genom att använda intervjuer som metod gavs möjlighet att förtydliga frågorna vid eventuella 

missförstånd eller att be deltagarna om att utveckla svaren vid behov och på så sätt minska 

risken för bortfall av ofullständiga svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Endast fyra tillfrågade 

avböjde att delta i studien vilket möjligen kan kopplas till undersökningsmetoden. Intervjuer 

av detta slag tar mindre av deltagarnas tid och ansträngning då de själva inte behöver skriva, 

vilket istället en enkätundersökning skulle ha inneburit (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Sanningshalten i svaren kan möjligen ha ökat genom intervjuer då tid för eftertanke minskar 

vid muntlig fråga jämfört med en skriftlig. Dock finns risken att den uteblivna anonymiteten 

gentemot intervjuaren påverkar svaren negativt. Nackdelen med intervjuer kan också vara att 

deltagarna blir påverkade av intervjuaren på ett eller annat sätt. Även om intervjuaren 

försöker att uppträda på ett likartat sätt under samtliga intervjuer så kan detta vara svårt att 

uppnå. Kroppsspråk och kontakten mellan den som intervjuar och deltagaren kan omöjligt 

vara lika vid varje tillfälle och därför möjligen påverka hur tillförlitliga svaren blir. Patel & 

Davidson (1994) menar att den personliga relationen mellan intervjuaren och den intervjuade 

är viktig. Deltagarens motivation påverkas av hur denne blir bemött och därför är 

intervjuarens sätt att visa intresse och förståelse av stor betydelse.  

4.2.4 Pilotstudie 

Den genomförda pilotstudien gav underlag till en förbättrad kvalité på intervjufrågorna så att 

dessa uppfyllde sitt syfte på ett bättre sätt. För att ytterligare förbättra frågorna kunde en större 

pilotstudie ha genomförts. 
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4.2.5 Dataanalys 

Intervjuundersökningens insamlade data har bearbetats i statistikprogrammet Microsoft Excel 

och redovisats i form av tabeller, figurer och beskrivande text. Alternativet hade varit att 

istället redovisa materialet i statistikprogrammet SPSS. Då hade möjligheten funnits att testa 

korrelationer och se eventuella samband mellan olika variabler. Detta hade dock krävt en 

undersökning av annan studiedesign och större dignitet för att ge ett tillförlitligt resultat.  

 

De halvstrukturerade frågorna har redovisats genom en innehållsanalys där de mest 

betydelsefulla från intervjusvaren har tagits fram. Risken med att göra en innehållsanalys där 

forskaren väljer ut det mest intressanta i texten kan vara att viktigt material med dolda 

budskap försummas (Graneheim & Lundman, 2004).  

4.2.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i aktuell studie kan anses som låg. För att uppnå samma resultat vid en ny 

undersökning skulle det krävas att samma personer deltog igen eller att fördelning gällande 

ålder och kön var densamma. Frågorna skulle också behöva vara desamma liksom att den som 

intervjuar uppträder på ett likartat sätt. Även geografiska skillnader kan förekomma och 

därför göra studien svår att genomföra på annan ort om reliabiliteten ska hållas hög. 

 

Studiens validitet anses också vara låg. Undersökningsmetoden i form av intervjuer passade 

till studiens syfte men intervjufrågornas kvalité och omfattning hade brister. Intervjufrågorna 

hade behövt utvecklas ytterligare för att kunna uppfylla studiens syfte på ett bättre sätt. 

Genom att forskaren intervjuade kunde frågor som missuppfattades av respondenten 

förtydligas vilket kan anses som positivt, men detta kan även ha inneburit att forskaren 

omedvetet påverkat det svar som gavs av respondenten. Att informanten svarade relativt 

snabbt och spontant kan också ha påverkat undersökningen negativt då viktig information kan 

ha missats. 

4.2.7 Forskningsetiskt övervägande 

De forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet har tagits i beaktande under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna informerades om syftet med intervjun, vad den skulle handla om samt vad den 

senare skulle användas till. Vidare gavs information om deltagarnas konfidentialitet samt att 

deltagandet var helt frivilligt.   
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4.3 Slutsats 

Utifrån denna studie går det inte att fastställa att en tydlig påverkan råder mellan fysisk 

aktivitet och frukostvanor. Studien har stora brister vilket gör att generella slutsatser inte kan 

fastställas. Ett möjligt mönster mellan fysisk aktivitet och frukostval kan ses hos den yngre 

generationen men detta kan också bero på att en felkälla som minnesbortfall lättare kan 

undvikas i denna åldersgrupp. Några resultat från denna studie kan inte generaliseras till en 

större population utan endast för den aktuella studiens undersökningsgrupp. Många av 

deltagarna upplevde en ökad hunger i samband med en aktiv livsstil vilket är helt naturligt då 

detta är en av de fysiologiska mekanismerna som människans kropp är utrustad med. Fysisk 

aktivitet kan också för många vara en början till en mer hälsosam livsstil. Ett väckt intresse 

kan öppna ögonen för fler möjligheter inom samma område, vilket i det här fallet kan 

innebära att kostvanorna uppmärksammas. Det kanske lockar att äta en näringsrik kost, för att 

upprätthålla den hälsosamma livsstil som tagit sin början genom regelbunden fysisk aktivitet.  

 

Som blivande yrkesprofessionell inom området hälsa är resultatet av denna studie ändå 

sammanfattningsvis glädjande då flera av deltagarna visar att ett intresse för bra kosthållning 

finns. Fysisk aktivitet och näringsrik kost är två av flera betydande komponenter för en 

hälsosam livsstil. Att fysisk aktivitet möjligen skulle kunna bidra till bättre frukostval är under 

alla omständigheter positivt ur ett hälsoperspektiv.  

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

För att kunna fastställa om, och i så fall i vilken utsträckning frukostvalet kan påverkas av 

fysisk aktivitet, krävs en mer omfattande studie med ett större deltagarantal och mer 

detaljerade undersökningsfrågor. Intervjufrågorna skulle med fördel utökas för att på ett mer 

grundligt sätt undersöka deltagarnas fysiska aktivitet, hur det eventuella frukostvalet har 

förändrats och om andra omständigheter eventuellt kan ha påverkat frukostvalet. 

Åldersgrupperna kan vara liknande denna studies men skulle med fördel vara jämnt fördelade 

i antal mellan åldersgrupperna.  

 

Vidare behövs urvalsmetoden ändras. Bekvämlighetsurvalet som använts i denna studie är 

inte statistiskt representativt och kan därför inte fastställa några resultat. Istället skulle ett 

proportionellt, stratifierat urval kunna användas för att säkerställa att antalet tillfrågade blir 

jämnt fördelat avseende ålder och kön. Denna typ av urval är också mer statistiskt 

representativt då det hör till gruppen av slumpmässiga urval (Trost, 2007). Fördelen med 

stratifierat urval till denna typ av studie skulle vara att det blir enklare att jämföra olika 
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resultat och faktorer mellan ålder och kön. Genom detta skulle fler variabler kunna prövas för 

att se om ett eventuellt samband mellan träning och frukostval finns och om detta i så fall 

skiljer sig mellan ålder och kön. Även ett kvoturval skulle kunna användas då denna typ av 

urval kan anses som representativt för befolkningen. I ett kvoturval ser kön- och 

åldersfördelningen ut på samma sätt som i befolkningen fast i mindre skala. 

 

I denna studie har endast frukostvanorna berörts, vilket har med undersökningens begränsade 

omfattning att göra. För att utöka studien och dess omfattning skulle en undersökning som rör 

träningens eventuella påverkan på kostvanor i stort, kunna göras. Det vore intressant att se 

hur/om andra måltider berörs, vilka måltider som berörs mest/minst, vilka livsmedel som 

läggs till eller tas bort, om något mål har tillkommit eller om träning inte påverkar 

kostvanorna alls? Resultatet skulle sedan kunna analyseras och jämföras mellan kön och 

ålder. Även träningsvanornas omfattning skulle vara intressant att studera för att se om det 

finns något samband mellan träningsfrekvens och förändring av kostvanor.   
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6. Bilagor 

 

Bilaga; Intervjuguide 

 

Kön? 

Ålder? 

 

1. Hur mycket tränar du i snitt varje vecka? (Antal gånger, specificera om det är kondition 

eller styrketräning? 

 

2. Äter du frukost? I så fall hur ofta och vad? (Äter du inte frukost så får du gärna ange 

varför du inte gör det) 

 

3. Har dina frukostvanor förändrats/påverkats av att du börjat träna? I så fall hur (lagt 

till/tagit bort något) och varför?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


