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Tack! 
 
Vi vill först och främst tacka våra respondenter för deras öppna bemötande och entusiasm. 
Det är bland andra ni som har gjort denna uppsats möjlig genom att dela med er av er tid för 
att besvara våra frågor. 
 
Vi vill tacka vår handledare Maria Frostling-Henningsson för all värdefull feedback under 
arbetets gång. Vi vill även tacka våra opponenter som hjälpt oss att färdas i rätt riktning. 
Vidare vill tacka Patrik Hene på Kelloggs för värdefull information och inspiration. 
 
Sist men absolut inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner för allt stöd och förståelse 
under arbetets gång. 
 
 
 
Stockholm juni 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna-Stina Hallberg   Peter Ripp 
070-20 29 217   070-82 20 727 
anna-stina@marknadsakademien.com  peter@marknadsakademien.com 
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Sammanfattning 
 
Frukosten är dagens viktigaste måltid! Detta är ett uttryck som de flesta av oss har fått höra 
sedan barnsben och är välbekanta med. Till skillnad från övriga måltider väljer många 
konsumenter att äta sockerrika produkter till frukost, såsom juice, yoghurt och o´boy. 
Samtidigt i dagens samhälle har övervikt och fetma blivit ett snabbt ökande hälsoproblem i 
såväl Sverige som övriga världen. Denna utveckling har även bidragit till att just hälsa har fått 
en allt mer central roll i dagens medier.  
 
Uppsatsen är skriven ur ett konsumentperspektiv med syftet att belysa hur personer i åldrarna 
18 till 35 år tycker och tänker kring sin frukost. Därigenom kan vi urskilja för konsumenten 
viktiga aspekter gällande sin frukost. Studien har ett kvalitativt tillvägagångssätt bestående av 
tre steg; (1) en förstudie, (2) en dagbok med tillhörande fotodokumentation samt (3) 
djupintervjuer med samtliga 11 respondenter. 
 
Studiens resultat visar att konsumenterna ser på sin frukost som väldigt rutinmässig och 
standardiserad. Gemensamt för samtliga respondenter är att de liknar sin morgon vid en ritual 
som är noga planerad. Många respondenter upplever varje morgon en kamp mellan att försöka 
sova så länge som möjligt och att samtidigt hinna äta sin frukost. På grund av den stressade 
morgonen har flertalet av respondenterna utvecklat olika vanor för att underlätta morgonens 
bestyr samt undvika obehagliga överraskningar. Respondenterna upplever även en viss 
tvetydighet mellan hälsa och njutning. Många upplever att det är svårt att tillaga både en 
nyttig men samtidigt njutbar frukost. Detta medför att respondenterna tenderar till att vara 
extra mottagliga för vanor. Genom att göra som de alltid gjort undviker konsumenten att 
ställas inför svåra frukostbeslut. Respondenterna uppvisar enligt vår mening en lathet då de 
inte är beredda att offra någon tid eller något engagemang för att förändra och möjligtvis 
förbättra sin frukost. 
 
Deltagarna i studien exponeras återkommande för diverse påtryckningar gällande sin 
matkonsumtion. Dessa påtryckningar utgörs dels av interna faktorer i form av attityd- och 
motivationsförändringar och dels av externa faktorer så som medier och olika 
samhällsdebatter. Vissa av respondenterna belyser även vikten av att denna externa påverkan 
som de utsätts för kommer från en tillförlitlig källa, det vill säga inte en person med syfte att 
sälja produkter utan någon som besitter mycket kunskap inom området. 
 
Nyckelord: Konsumentbeteende, Frukost, Vanor, Konsumenter, Hälsa, Påverkan  
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Abstract 
 
The most important meal of the day is the breakfast! This expression is something that many 
of us is very familiar with and has heard since childhood. Unlike other meals many consumers 
chooses to eat products enriched with sugar for breakfast, such as juice, yoghurt and chocolate 
milk. At the same time overweight and obesity has become an increasingly fast moving 
danger to health as well in Sweden as in the rest of world. The development of the public 
health has therefore also been conducive to gain a more distinguished role in the media.  
 
The purpose of this paper is to illuminate how people within the age of 18 and 35 thinks and 
reflects concerning their breakfast. By doing so, relevant aspects for consumers’ regarding 
their breakfast could be perceived. To obtain consumers view of the chosen research area the 
study consisted of three steps; (1) a pre-study, (2) a diary with a photo documentation 
belonging to it and (3) in-depth interviews with all 11 respondents. 
 
As the results were put together we could distinguish that the consumers look at their 
breakfasts as a matter of routine and highly standardized. Common to all respondents were the 
comparison of their breakfast with a ritual of minutely arrangements. A battle between getting 
as much sleep as possible and having enough time to eat a decent breakfast was something 
that several respondents experienced every morning. Different habits were developed among 
the respondents due to the stressful mornings, in order to facilitate the duties of the morning 
and avoid unpleasant surprises. Further findings of this study are the fact that the respondents 
experienced certain ambiguousness between health and pleasure. Several express a 
difficultness regarding the preparations of both a healthy and appetizing breakfast. As a 
consequence of this respondents will tend to be even more susceptible towards habits. By 
continuing doing what they always have been doing they eliminate the risk of facing tough 
decisions regarding their breakfast. In our opinion, the respondents occasionally behave lazy, 
since they are not willing to sacrifice any time or engagement in order to change or possibly 
improve their breakfast.   
 
Further the participants of the study are recurrent being exposed to different influences 
concerning their food consumption. The influence derives from internal factors such as 
changes in their attitude or motivation but also from external factors like media or different 
public debates. The importance of the external influence having a reliable sender is pointed 
out by several respondents. By a reliable source they mean someone who possesses a great 
amount of knowledge within the problem area instead of someone with selling products as 
their main purpose. 
 
Key words: Consumer behaviour, Breakfast, Habits, Consumers, Health, Influence  
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1 Inledning  
 
 
Vi matas ständigt med artiklar i dagspress och magasin om hur vi ska äta och leva för ett 
hälsosamt liv. Trots denna uppmärksamhet i media så ökar fetma och övervikt i Sverige 
(Folkhälsoinstitutet, 2005). Vad beror detta på? Kan vi verkligen skylla övervikten på 
bristande information gällande hur vi bör äta för att leva ett hälsosamt liv? Är det inte 
utbildning och information människor behöver för att kunna förändra ett 
konsumtionsbeteende?  
 
Maten i dagens samhälle har blivit ett sinnligt upplevelserum, men också en offentlig arena 
för diskussioner kring smak och moral. Familjemåltider har mer eller mindre upphört till 
förmån för ett skadligt snabbmatsätande, och uppgifter om att det numera läggs mindre än en 
kvart om dagen på att laga mat i svenska hushåll framkallar en moralisk upprördhet. Debatten 
kring mat och matvanor kräver individuella ställningstaganden, och ansvaret för hälsa och god 
smak blir en allt viktigare del i den kulturella identiteten (Burstedt et al, 2006). Från att ha 
innehållit ett fåtal basvaror består idag hyllorna i matbutikerna av hundratals produktvarianter 
som anpassats för olika tycke och smak hos de tilltänkta konsumenterna. Individens valfrihet 
innebär dock inte bara frihet att välja utan också en uppmaning. När valmöjligheten etablerats 
blir konsumenten själv tvungen att ta ställning i vardagen; Vilken yoghurt ska jag köpa idag? 
Till vilken müsli passar den? Och hur mycket socker bör müslin egentligen innehålla? De 
rådande förutsättningar gör således att individen tvingas agera mer självständigt och blir på så 
sätt också utlämnad till marknadskrafternas löften om hälsosamma produkter (Burstedt et al, 
2006). 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
I detta kapitel ämnar vi ge en kort tillbakablick av hur matkonsumtionen har utvecklats de 
senaste decennierna och på så sätt påvisa vad det är som har lett fram till dagens rådande 
folkhälsa. 
  

1.1.1 Historisk tillbakablick av matkonsumtionen 

Genom en kortfattad historisk tillbakablick över matkonsumtionens förändring kan vissa 
tidstypiska drag identifieras. Under 1960-talet kunde en ökad privatkonsumtion skönjas. En 
genomgripande trend under perioden var att konsumenterna lade större del av sin budget på 
förädlade varor och produkter, medan de rena basvarorna, potatis, mjöl och gryn fick stå 
tillbaka. Framförallt varor som sötsaker, fil, juice och alkoholfria drycker fick ett uppsving 
under denna period (Elg et al, 1987). 
 
Under första halvan av 70-talet fortsatte den allmänna konsumtionsökningen. Konsumenten 
valde att lägga en större del av livsmedelsbudgeten på varor som frukt och grönt, fil och ost. 
Detta bidrog samtidigt till en viss tillbakagång för produkter som kakor, matfett och socker 
(Elg et al, 1987). 
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I början av 80-talet minskade dock konsumtionen av livsmedelsprodukter. Det var framförallt 
middagsmat, så som kött och fisk, samt mer lyxbetonade produkter, så som kakor och 
kaffebröd, snacks och juice, som fick stå tillbaka. Detta berodde på att det blev allt vanligare 
att äta på restaurang. Under den här perioden har även skillnader i hushållens frukostvanor 
kunnat identifieras. Generellt sett är frukostvanorna mer stabila än matvanor i övrigt. 
Konsumenter vill i stort sett ha samma saker till frukost varje dag, men kan knappast tänka sig 
att äta pizza eller kåldolmar till middag flera dagar i rad. När den här typen av vanor skapat ett 
speciellt beteende hos konsumenten kan det med stor sannolikhet även påverka såväl 
matinköp som konsumtionsbeteendet (Elg et al, 1987).  
 
Även livsmedelsindustrin har under flera decennier genomgått stora förändringar som strävar 
efter att bli mer rationella och funktionella, något som i sin tur har fått stora konsekvenser på 
folkhälsan. Förändringarna har inneburit att hyfsat billig och praktisk mat finns tillgänglig för 
konsumenter vid praktiskt taget alla tider på dygnet och på många ställen. För att kunna 
producera mat på det nya, snabba och praktiska sättet krävs det höga halter av fett, socker och 
salt för att få produkterna att smaka gott. Vem som helst som hänger med någorlunda i vad 
som skrivs om mat och hälsa borde känna igen just dessa ingredienser som vanligt 
förekommande när det talas om ohälsosam mat. Således spelar utvecklingen inom 
livsmedelsindustrin en viktig roll i den snabba försämringen av folkhälsan (Östberg, 2006).  
 

1.1.2 Dagens matkonsumtion  

Det mönster som kan urskiljas gällande dagens frukostvanor är en ökning av varor som 
filmjölk, yoghurt och müsli. Däremot har det blivit mindre vanligt med enbart dryck till 
frukost. Läsk, saft samt kakor och bullar har också blivit mer sällan skådade produkter på 
frukostbordet. Gröt och corn flakes har trots förändrade frukostbeteenden lyckats hålla sig 
kvar på frukostbordet (Elg et al, 1987). 
 
Övervikt och fetma är idag ett snabbt ökande hälsoproblem i Sverige och i övriga världen. 
Ökningen beror till stor del på att våra matvanor tillsammans med att vår fysiska aktivitet har 
förändrats. Nära 2,5 miljoner människor beräknas vara överviktiga i Sverige 
(Folkhälsoinstitutet, 2005). Anledningen till övervikt beror oftast på slarv med matintag 
och/eller okunskap.  
 
I en rapport från Livsmedelsverket (2006) framkommer det att matvanor och fysisk inaktivitet 
bidrar till ökad dödlighet och flera vanligt förekommande sjukdomar. 
Världshälsoorganisationen bedömer att 80 procent av hjärt-kärlsjukdomar, 90 procent av 
diabetes typ 21 och 30 procent av all cancer kan förebyggas genom bra matvanor, tillräckligt 
med fysisk aktivitet och rökstopp. Enbart i Sverige har andelen vuxna med fetma fördubblats 
sedan 1980, medan övervikten har ökat med 20 och 30 procent för män respektive kvinnor 
under samma tidsperiod. Idag är över hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna 
överviktiga eller feta, och bland barn är andelen överviktiga kring 20 procent 
(Livsmedelsverket, 2006). 
 
Att minska mängden fett i kosten har länge varit något som förespråkats av olika 
hälsoexperter med syfte att förbättra den allt sämre folkhälsan. Till följd av detta så finns det 
idag ett större utbud av mer fettsnåla alternativ inom dagligvaruhandeln. Konsumenten har 
ofta valmöjligheten att minska på mängden fett i sin kost och därmed få i sig en mer hälsosam 

                                                 
1 Diabetes typ två är allt som oftast en sjukdom som beror på slarv med matintag och motion (Folkhälsoinstitutet, 
2005) 
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måltid. Trots valmöjligheterna finns det fortfarande en stor skepsis mot de nyttigare 
alternativen bland många konsumenter (Hill, et al, 2002).  Fett, salt och socker är alla exempel 
på ingredienser som syftar till att höja smaken på en viss produkt. Dessa ingredienser spelar 
på att tillfredställa vår upplevda njutning vid konsumtionstillfället och strävar därmed efter att 
få konsumenten till att utveckla ett återkommande behovsmönster. Även om konsumenten vill 
äta nyttig mat är det inte säkert att den vill kompromissa och göra avkall på egenskaper som 
konsistens, känsla och smak. Enligt viss forskning råder det även barriärer mot produkter med 
en hälsosammare framtoning, medan andra forskningsresultat påvisar raka motsatsen. 
Tvetydigheten kring innehållet i mat- och dagligvaror påvisar komplexiteten i att ha en sund 
livsstil (Hill, et al, 2002).  
 
Hälsa har idag blivit en dominerande värdering i diskussioner kring mat. Det finns vissa 
meningsskiljaktigheter gällande vad som är en hälsosam kost, men de flesta människor är 
medvetna om någon variant av de officiella riktlinjer som finns. Däremot är det långt ifrån 
alla som tar hänsyn till dessa, eftersom de upplever det svårt med självdisciplinen i en vardag 
som i stor utsträckning präglas av hedonism, det vill säga njutning (Warde, 1997). En 
hälsosam livsstil kan definieras som att man aktivt strävar mot att förebygga hälsorelaterade 
problem och en maximering av sitt egna välmående. Undersökningar påvisar att andelen 
människor som verkligen efterlever en hälsosam livsstil är relativt liten medan ett betydligt 
större och bredare segment väljer att enbart anamma vissa aspekter av en hälsosam livsstil 
(Divine et al, 2005). Utvecklingen mot en ökad medvetenhet kring hälsa har även medfört 
stora konsekvenser för olika företag. Exempelvis har efterfrågan på vatten i flaska ökat 
dramatiskt de tre senaste åren medan läskförsäljningen har fått uppleva en vikande 
efterfrågan. Även traditionellt onyttiga snabbmatskedjor har hakat på hälsotrenden och 
erbjuder idag flera nyttigare alternativ till det hälsomedvetna segmentet (Divine et al, 2005).  
 
Functional food är däremot livsmedel som är utvecklade för att ge oss en specifik fysiologisk 
hälsoeffekt, utöver de viktiga näringsämnena som maten ger oss. Functional food ger 
konsumenten en möjlighet att förebygga sjukdomar som är relaterade till människors kost. 
Exempel på sjukdomar som denna typ av livsmedel kan motverka är benskörhet, diabetes, 
hjärt-kärlsjukdomar, övervikt/fetma, vissa cancersjukdomar, högt blodtryck och mag-
tarmsjukdomar. Genom utveckling av innovativa, högteknologiska produkter har den svenska 
livsmedelsindustrins möjlighet att öka konkurrenskraften. Till skillnad från flertalet andra 
länder i Europa, är det i Sverige tillåtet att marknadsföra produkter med dokumenterade 
hälsoeffekter. Detta ger exklusiva incitament för produktlansering i Sverige (Functional food 
science center, 2006). Functional food kan vara allt ifrån en specifik produkt till en hel grupp 
av livsmedel som är utvecklade för att ge oss en specifik hälsoeffekt (Hudoteket, 2006). 
 
Angela Hausman (2005) menar att konsumenter ofta, i sitt val av mat, faller för kortsiktiga 
frestelser på bekostnad av mer långsiktiga hälsofördelar. Trots att andelen överviktiga ökar i 
de flesta västerländska länder fortsätter människor att överkonsumera och bortser från 
alternativet till en hälsosammare livsstil. Traditionellt sett har det i vår västerländska kultur 
funnits, ett mer eller mindre, fixt system för hur vi ska äta. Ett sådant system anger när vi ska 
äta – t.ex. frukost på morgonen – och vad som ska ätas vid de olika tillfällena. Under de 
senaste decennierna har dock dessa normer förändrats kraftigt. Istället för ett enhetligt 
normsystem så finns det idag flera parallella, vilket gör att konsumenterna blir extra 
mottagliga för influenser (Burstedt et al, 2006). Falk (1996) har i sina studier om vad som 
skrivs om mat i medierna identifierat fyra olika dimensioner av matkonsumtionen, nämligen 
mat som bränsle; mat som njutning; mat som medicin; och mat som gift. Han menar att det 
har skett en allt tydligare förskjutning mot de tudelade ytterligheterna medicin och gift. 
Således fokuseras det alltså i media alltmer på matens potentiella farlighet och nyttighet idag 
jämfört med hur det har varit tidigare. 
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Även Östberg (2004) menar att hälsa fått en allt mer central roll i det nutida samhället. Endast 
en överblick bland olika medier på en daglig basis visar starka bevis gällande hälsans 
betydelse. Nästan alla typer av medier rapporterar om hälsorelaterade problem med syfte att 
skapa nyheter. Den allmänna matkonsumtionen har under de senaste åren genomgått stora 
förändringar. Istället för att sitta ner och äta tre ordentliga mål mat om dagen – frukost, lunch 
och middag – har det blivit socialt accepterat att mer eller mindre oavbrutet småäta under hela 
dagen. Som ett resultat av detta har matkonsumtionen blivit mindre social och följaktligen en 
mer individuell aktivitet (Östberg, 2004). 

1.1.3 Definition av Hälsosam kost 

En hälsosam kost är i vissa sammanhang definierad i relation till rådande 
kostrekommendationer och utgörs då av ett lågt fettintag, mycket fibrer samt en stor andel 
frukt och grönsaker (Connor et al, 2002). Margetts et al (1997) väljer istället att tillämpa en 
mer övergripande definition och menar att hälsosam kost syftar till en kost som förespråkar en 
god hälsa och som reducerar riskerna för kroniska sjukdomar. Ytterliggare en aspekt vad 
gäller definitionen av hälsosam kost är den som Bogue et al (2005) presenterar, nämligen att 
hälsosam kost är mat som bidrar med specifika hälsofrämjande fördelar utöver de 
grundläggande näringsfysiologiska funktionerna.   
 
Mot bakomliggande definitioner av hälsosam kost kommer vi i denna uppsats definiera 
hälsosam kost i enighet med Världshälsoorganisationen: Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och mentalt välbefinnande och inte enbart frånvaron av sjukdomar och 
krämpor (Världshälsoorganisationen, 2006).  
 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Frukost är dagens viktigaste måltid! Detta är något många människor fått höra sedan 
barnsben. Trotts denna inpräntade mening förefaller det sig ändå så att konsumenten hoppar 
över frukosten till förmån för någonting annat som för tillfället upplevs viktigare (Paulun, 
2005). När vi vaknar på morgonen har vi inte fått i oss näring på ett flertal timmar. Trots detta 
behöver vi nödvändigtvis inte känna några hungerskänslor på grund av att blodsockret 
fortfarande är lågt. För att komma igång med morgonens sysslor så frigörs det blodsocker från 
levern, vilket bidrar till en viss mättnadskänsla. Därför känner vi inget större behov av att äta 
frukost vilket gör att vi kan gå till arbetet utan att ha fått i oss någon föda. Efter ett par timmar 
kommer dock hungerskänslorna att sätta in och risken för att lunchen blir större än vad som 
egentligen skulle vara nödvändigt ökar, på grund av att de flesta anser att de behöver 
kompensera för den förlorade frukosten (Paulun, 2005). Det är dock omöjligt att kompensera 
en missad måltid. Äter du mer än du behöver lagrar kroppen överbliven energi i fettdepåer. 
Att hoppa över en måltid bidrar alltså till att vi äter mer än nödvändigt vid nästa måltid. 
Hungerkänslor är något som framkallas av att blodsockret svänger. Det är viktigt att starta 
dagen med ett rejält mål mat för att få igång kroppens förbränning. Traditionellt äter vi fel, 
små frukostar och stora middagar, medan det i själva verket är på morgonen och mitt på dagen 
kroppen behöver mest energi och på kvällen, innan läggdags, minst. Vi bör således äta tvärt 
emot vad vi är vana vid (Paulun, 2005). 
 
Det rådande konsumtionsmönstret, vad gäller livsmedel, är inte enbart ett resultat av 
konsumentens fria vilja och val i en marknad med fri konkurrens, ett rikt utbud och full 
tillgång till information. Konsumenten kan sakna klara mål med sin konsumtion, eller av olika 
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skäl vara fast i ett visst konsumtionsmönster (Feurst, 1991). Det är också möjligt att 
konsumenten saknar kunskap om de numera allmänt erkända sambanden mellan kost och 
hälsa. Således ligger det nära till hands att anta att mer information och kunskap skulle 
förbättra matvanorna. Receptet mot ohälsosamma matvanor skulle då vara information, men 
det är inte säkert att mer information skulle råda bot på något problem. Som konsument idag 
översköljs man ständigt av en aldrig sinande ström av expertbudskap om vad man ska och inte 
ska äta för ett hälsosamt levene (Burstedt et al, 2006). Det finns också ett mycket rikt utbud av 
produkter som på ett eller annat sätt försöker positionera sig som en möjlig väg för 
konsumenterna att agera i förhållande till dessa expertbudskap. Därmed går det att konstatera 
att det finns ett rikt informations- och produktutbud att ta hänsyn till om man vill ta hand om 
sin kropp på det enligt experterna bästa sättet (Burstedt et al, 2006). För att ta till sig 
informationen bör det dock rimligtvis föreligga något intresse för ämnesområdet. Dessutom 
behöver inte intresset automatiskt leda till handling utan här förefaller i vissa fall ett avsevärt 
glapp mellan informationsmängden och handlingsförmågan. Eftersom medicinsk information 
haft ringa effekt på området kost och hälsa, är det rimligt att ställa sig frågan; skall man 
dubbla dosen, eller försöka med en annan medicin? Östberg (2004) menar att samhället idag 
har nått en nivå av skrämmande matpropaganda med ett informativt syfte där stora liknelser 
kan göras med historien om pojken som varnade för vargen. Om någon sänder ut varnande 
budskap allt för frekvent utan någon egentlig anledning kommer det i slutändan att resultera i 
att ingen kommer att lyssna när det verkligen behövs. 
 
Är det så att konsumenten slår ifrån sig informationen, hur viktig den än är, om den kommer 
alltför frekvent?  Östberg (2004) talar om att vi idag har nått en nivå av skrämmande 
matpropaganda. Ett alltför frekvent utsändande av ett budskap gör i slutändan att ingen 
lyssnar eller bryr sig. Vi ställer oss därför frågande till vad konsumenten egentligen uppfattar 
som viktig information att faktiskt ta till sig? Finns det något annat som styr konsumentens 
val av mat i allmänhet och frukostmat i synnerhet? Kan det vara så att konsumenten inte har 
tid att tänka på allt denne ser och hör att det därför blir lättare att välja mat utifrån andra 
aspekter och kriterier? Vi har tidigare talat om hur viktig frukosten är för dagens bestyr. Dock 
kanske det finns andra orsaker som gör att konsumenten i vissa fall struntar i att äta frukost? 
Finns det därför större drivrafter som gör att konsumenten faktiskt ignorerar eller sållar viktig 
information som berör dennes hälsa?  
 
Frukost är alltså en viktig måltid som vi måste ha för att orka. Det är dock inte, enligt Fredrik 
Paulun (2005), bra att äta vad som helst. Många konsumenter äter frukostflingor. Det är inte 
näringsmässigt bättre än att äta kaksmulor, vid en närmare titt på innehållsdeklarationen. Av 
de måltider vi äter är oftast frukosten den som består av mest socker (Paulun, 2005). Hur 
kommer det sig att vi väljer att äta sötsaker till frukost men inte till de övriga måltiderna? 
Undersökningar av innehållet i några av marknadens vanligaste frukostflingor visar att vissa 
produkter innehåller lika höga sockerhalt som exempelvis en kexchoklad eller en påse bilar. 
Då vi i Sverige äter 3,6 kilo frukostflingor per år, vilket innebär en sjunde plats på 
världslistan, kan valet av flingor såväl som våra frukostvanor i allmänhet få stora 
konsekvenser för vårt välmående (Göteborgsposten, 2003). Detta gäller i synnerhet föräldrar 
med småbarn då de inte enbart ansvarar för sig själva utan även måste vara ett gott föredöme 
för sina barn. Således är sannolikheten stor att barnen äter mer hälsosam och näringsrik mat 
om deras föräldrar gör det. Vidare kan det i ett längre perspektiv leda till att barnens risk för 
diabetes typ 2 och liknande sjukdomar minskar (Göteborgsposten, 2003). Den kontext som vi 
befinner oss i som barn och vilken mat som förtärs i hemmet när vi är små kommer, enligt 
Wansink et al (2003), att ha stort inflytande på oss när vi befinner oss i en situation då vi ska 
köpa vår egen mat. Det har även visat sig att barnens inflytande är extra stort vid en viss typ 
av produkter, som exempelvis flingor, kakor och läsk. Detta är även något som butiker såväl 
som tillverkare har tagit fasta på. Butikerna drar nytta av barnens inflytande genom att placera 
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de produkter som tilltalar dem på de nedre hyllorna. Tillverkarna väljer istället att locka till 
sig denna kategori av konsumenter genom att designa förpackningar som tilltalar barnen samt 
smaksätta produkterna med en större andel socker (Hahn et al, 1997). När det gäller barns 
beteende och attityder så formas de nästan uteslutande av deras föräldrar. Oskamp (1977) 
menar att föräldrarna nästan har total kontroll över barnens tillgång till information samt de 
belöningar och bestraffningar som medföljer ett visst beteende. Följaktligen så har föräldrarna 
stor inverkan på barnens attityder eftersom barnen sedan tidigare inte har något 
förhållningssätt till ett visst objekt som går stick i stäv med det föräldrarna förespråkar.  
 
Med anledning av bakomliggande resonemang valde vi, i den här studien, att lägga fokus på 
konsumenter i ålderskategorin 18-35 år och som lever i ett samboförhållande. Vi menar att 
den här kategorin konsumenter, inom en snar framtid har eller kommer att skaffa barn och 
bilda familj. Därmed kommer deras frukostvanor med all sannolikhet överföras på deras barn. 
I en kvantitativ studie gjord av Bogue et al (2005) framkommer det att personer inom vårt 
valda ålderssegment har mindre kunskap inom kostrelaterade frågor än övriga 
ålderskategorier. Därmed finner vi det ur ett samhällsperspektiv såväl betydelsefullt som 
aktuellt att undersöka hur den här målgruppen resonerar kring sin frukost. Dessa personer kan 
enligt vår mening bidra till vår framtida folkhälsa.   
 
 

1.3 Forskningsfråga 
Med utgångspunkt i ovan förda resonemang har följande forskningsfråga mynnat ut: 
 

 
 
 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur personer i åldrarna 18-35 år tycker och tänker kring sin 
frukost. Därigenom kan vi urskilja, för konsumenten, viktigt aspekter gällande frukosten.  
 
 

1.5 Perspektiv 
Innan vi går vidare skulle vi vilja klargöra uppsatsens perspektiv för läsaren. Den är skriven 
ur ett konsumentperspektiv då vi anser att det, ur företagssynpunkt, är intressant att veta hur 
konsumenten förhåller sig till och resonerar kring sin frukost. Det är konsumenten som 
besitter en mängd information som, enligt vår mening, företagen bör vara intresserade av att 
ta del av för att kunna anpassa sina produkter i linje med vad konsumenten tycker och tänker.  
 
 
 
 

Hur resonerar konsumenten, inom ålderskategorin 18-35 år, kring sin frukost? 
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2 Metod 
I detta kapitel ämnar vi redovisa vårt angreppssätt. Vi kommer även att presentera vårt val av 
metod, vårt tillvägagångssätt och avslutningsvis kritik mot den valda metoden. 
 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Den här uppsatsen bygger på en hermeneutisk vetenskapssyn. Anledningen till detta är att vi 
vill, genom syftet på uppsatsen, klargöra hur konsumenten ser på sin frukost. Hermeneutiken 
strävar efter förståelse och det som är intressant är inte hur någonting är utan hur det uppfattas 
och tolkas (Gilje & Grimen, 2003). Målet med uppsatsen är inte att ta fram absoluta sanningar 
utan att beskriva och förklara det vi ser, utifrån diskussion med våra respondenter. Det som 
symboliserar hermeneutiken är pendlingen mellan delen och helheten i tolkningsprocessen 
(Gustavsson, 2003). Vi har intervjuat varje person för sig samtidigt som vi har försökt hitta 
likheter mellan respondenterna för att lättare kunna förstå helheten. Tolkning och förståelse 
har, i enighet med Gilje & Grimen, varit centrala begrepp genom hela uppsatsen. Vi har 
därför valt att koncentrerat oss mer på förståelsen än att försöka dra generella slutsatser.  
 
Enligt Gilje & Grimen (2003) har alla människor olika sätt att se på tillvaron. Förklaringen till 
detta är att varje individ formas av den kontext som denne är en del av. Verkligheten är 
beroende av varje persons egen föreställning om den och därför finns det ingenting som heter 
objektiv verklighet.   
 
 

2.2 En abduktiv metodik  
 
Det finns olika sätt att förhålla sig till relationen mellan teori och empiri. Att ha sin 
utgångspunkt i teorin kallas för deduktion och att ha sin utgångspunkt i empirin kallas för 
induktion. Det finns även ett tredje sätt som kallas för abduktion, vilket vi i denna uppsats har 
valt. Detta på grund av att abduktion ger oss en möjlighet att använda valda delar av 
deduktion och induktion. Vi kan alltså växla mellan teori och empiri. Vi tillåts även använda 
ny teori i kombination med empiri i vår analys för att upptäcka nya mönster (Holme & 
Solvagn, 1997). Detta innebar, för vår del, att vi redan innan den empiriska undersökningen 
startade, har möjlighet att leta teorier, som enligt vår mening, kunde tänkas vara användbara 
vid en analys. Vi kunde även, i takt med att empirin fortlöpde, hitta nya teorier som vi ansåg 
behövdes och/eller fattades för att kunna analysera resultatet av vår undersökning. Allt detta i 
enighet med den abduktiva metodiken. 
 
 

2.3 Kvalitativt tillvägagångssätt  
 
Det ämne som vi har valt att undersöka är komplext i sin natur, därför ansåg vi att det mest 
lämpliga tillvägagångssättet var kvalitativa studier. Då ett studerat fenomen kännetecknas av 
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mångtydighet och subjektivitet, likt frukostvanor, blir den kvalitativa studien närmast 
nödvändig. Utgångspunkten för kvalitativa studier är att problemområdet är svårt att väga 
eller mäta (Holme & Solvang, 1997). Kvantitativa data skulle inte kunna skapa samma 
förståelse. Därför ansåg vi att valet av tillvägagångssätt var relativt enkelt. Den information 
som krävdess för att skapa en förståelse för hur konsumenten resonerar kring sin frukost 
ansåg vi bäst kunde erhållas genom kvalitativa metoder. Den här metoden tillåter oss även att 
lära känna respondenterna på ett mer personligt plan, då vi har möjlighet att betrakta dem 
medan de utvecklade sin syn på sina frukostvanor. Kvalitativa metoder är enligt Seymour 
(1992) främst användbara för att förstå respondenters uppfattningar, beteende eller 
konsumtionsmönster. 
 
Genom att sammankoppla vår empiriska undersökning med teorier har vi kunnat skapa ett 
teoretiskt ramverk, för att på ett enklare sätt kunna beskriva för läsaren det ämne vi valt att 
studera. Genom att vi valt att använda oss av ett konsumentperspektiv har teorierna berört 
konsumentbeteende och till viss del kommunikation. Respondenterna har varit 
utgångspunkten för diskussionen i vår undersökning.  
 
 

2.4 Val av undersökningsmetod 
 
Att diskutera sina frukostvanor med någon annan kan vara ett känsligt ämne för många 
konsumenter (Östberg, 2004). Därför valde vi att dela upp undersökningen i tre delar. Detta 
för att erhålla en så realistisk syn på konsumenternas frukostkonsumtion som möjligt.  

2.4.1 Förstudie 

I uppsatsens inledningsfas besökte vi företaget Kelloggs som av oss själva samt många andra 
konsumenter är starkt förknippat med frukost. För att förbättra våra förkunskaper samt 
säkerställa relevansen i vårt valda problemområde genomförde vi en intervju med 
försäljningschefen på Kelloggs. Han talade om frukostflingans utveckling samt hur företaget 
har påverkats av rådande hälsodebatt.  Ett mycket givande samtal där övertygelsen om att 
undersöka konsumenters frukostvanor befästes. Syftet med mötet var inte att intervjua eller 
frambringa ny och revolutionerande kunskap utan snarare ett sätt för oss att tala med en 
person i branschen. Vi kunde därmed snabbt och effektivt sätt oss in i ämnet och 
problemområdet. Dessutom innebar mötet med Kelloggs att vi fick en basal 
kunskapsplattform att utgå ifrån när det gäller företags koppling och förståelse till 
konsumenters frukostvanor. 

2.4.2 Dagbok med fotodokumentation 

Det andra steget i vår undersökning var att de utvalda respondenterna blev tilldelade var sin 
dagbok där de så detaljerat som möjligt fick beskriva sin frukost under en veckas tid. Att föra 
dagbok är en form av självrapportering som kan använda för att, dels samla in information 
men även för att ta reda på hur, när och var vissa aktiviteter utförs (Patel, 2003). Vårt syfte 
med dagboken var att få en överblick över respondenternas frukost men även att få ett 
material att utgå från vid djupintervjuerna. Genom att respondenterna själva fick skriva 
dagboken kunde vi inte påverka dem på något sätt. Innan dagböckerna delades ut försäkrade 
vi oss om att de hade tid och ork att genomföra undersökningen. Detta för att vi skulle få så 
tillförlitlig information som möjligt. Respondenterna kunde nå oss via telefon eller mail vid 
eventuella frågor eller problem under veckan.  
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Tiden som är rimlig för respondenter att föra dagbok varierar. Det är en sammanvägning av 
vad vi behöver veta, hur villiga respondenterna är att spendera tid på detta samt hur mycket 
information vi själva hinner med att bearbeta (Patel, 2003). Vi ansåg att en vecka vara rimligt 
då det inte är för lång tid för respondenterna att tappa motivationen på. 
  
I dagbokens inledning fick respondenterna berätta lite om sig själv, därefter följde, dag för 
dag, dokumentation av vad de har ätit till frukost. Då dagboksförfarandet kompletterades med 
djupintervjuer valde vi att inte gå djupare in på känslor och tankar kring frukosten i dagboken.   
 
För att få ut så tillförlitlig information som möjligt var det viktigt att respondenterna var 
motiverade när dagboksskrivandet startade samt under skrivandets gång (Patel, 2003). För att 
upprätthålla deras motivation tog vi kontakt med dem någon gång under veckan för att fråga 
hur det gick samt besvara eventuella frågor.  
 
Vi har hela tiden efterstävat att få så sanningsenlig information som möjligt. Därför bad vi 
respondenterna fotografera sin måltid dag för dag. Detta kan ses som ett komplement till det 
skrivna då vi fick en möjlighet att se om respondenterna eventuellt hade missat föra ned 
någonting i sina dagböcker. Bilderna kommer således ej att analyseras då syftet enbart var att 
respondenterna, genom fotodokumentationen, skulle vara så sannigsenliga som möjligt i sitt 
dagboksskrivande.  

2.4.3 Djupintervjuer 

Studiens tredje och sista moment utgjordes av djupintervjuer med de respondenter som 
tidigare hade fyllt i en dagbok. För att få ett bredare perspektiv och ett vidare fokus på 
undersökningen valde vi att göra en kvalitativ undersökning istället för en kvantitativ 
(McCracken, 1988). Djupintervjuerna gav oss en möjlighet att komma närmare 
respondenterna då det, enligt Östberg (2004), kan vara känsligt att tala om sina matvanor. Vi 
som intervjuare ställde frågor utan att i förväg bestämt svarsalternativen, detta på grund av att 
vi ville se sammanhanget ur respondenternas perspektiv. För att få ytterliggare information 
från intervjutillfället försökte vi känna av stämningen i rummet för att sedan kunna ställa de 
rätta följdfrågorna (Bjerke, 2003). Vid varje intervjutillfälle användes en intervjuguide (se 
bilaga 2) som underlag för att underlätta intervjun (Bjerke, 2003). För att hålla intervjun så 
öppen som möjligt så användes endast intervjuguiden som ett stöd för att inte styra 
respondenten allt för mycket då fokus hela tiden låg på att få respondentens syn på olika 
situationer (Davidsson & Patel, 1994). 
 
Vid varje intervjutillfälle lät vi respondenten få utrymme att tala fritt utan att vi styrde dem 
alltför mycket. För att respondenten skulle känna sig så bekväma som möjligt vid 
intervjutillfället så träffades vi i en miljö där denne kände sig bekväm. Det kunde i vissa fall 
vara i hemmamiljö, på arbetet eller på respondentens skola. Varje intervju tog ungefär 40 
minuter dock avslutades intervjun tidigare om svaren kom snabbt. En utav oss fungerade som 
frågeställaren medan den andra dokumenterade. Ingen ljudupptagning har skett då vi ansåg att 
det kunde hämma respondenten i sina svar. 
 
 

2.5 Val av respondenter 
 
Som tidigare nämnts i problembakgrunden, har kontexten vi befinner oss i som barn, stort 
inflytande på vårt val av mat (Wansink et al, 2003). Med detta menas att matkonsumtionen 
grundläggs redan då vi är barn. Föräldrarna har med andra ord stor inflytande på hur barnen 
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kommer att resonera kring mat när de blir vuxna. Med detta som bakgrund föll vårt val av 
respondenter på konsumenter i åldrarna 18-35 år som lever i ett samboförhållande. Detta för 
att vi ansåg att dessa har eller kommer att skaffa barn inom en snar framtid. De är även enligt 
Bogue et al (2005) personer som har mindre kunskap inom kostrelaterade frågor än övriga 
ålderskategorier. Vidare anser vi att den här målgruppen är intressant att studera då de 
kommer att ha stort inflytande på vår nästa generations frukostvanor och i slutändan även 
folkhälsan.  
 
Då vi i egenskap av författare befinner oss mitt i det valda ålderssegmentet valde vi att utgå 
från våra egna kontakter och bekantskapskretsar för att identifiera intressanta och relevanta 
respondenter till studien. Förfarandet utgörs av ett icke-representativt kamraturval, även kallat 
bekvämlighetsurval, och innebär att vi enbart intervjuade kamrater och/eller kamraters vänner 
som uppfyller ovanstående kriterier (Gustavsson, 2003). Anledningen till det valda 
bekvämlighetsurvalet härstammar från studiens metodval. Den empiriska undersökningen 
bestod av flera steg och krävde ett stort engagemang och mycket tid från våra respondenter i 
form av dagboks- och fotodokumentation samt en efterföljande djupintervju. Därför ansåg vi 
att ett bekvämlighetsurval medförde att vi på ett snabbt och tillförlitligt sätt kunde samla in 
relevant material till vår studie. Vidare ansåg vi att risken för att vi inte skulle ha tillräckligt 
lång tid för att komma i kontakt med främmande individer som passade våra urvalskriterier 
och som i sin tur kunde ta sig tid att deltaga i vår studie var överhängande. Samtidigt var vi 
noga med att få en så bra spridning som möjligt av respondenter inom urvalskriterierna. Såväl 
ålder, sysselsättning, kön samt boende var viktiga parametrar när vi granskade vår omgivning 
efter lämpliga respondenter.   
 
 

2.6 Kritisk granskning av den valda metoden 
 
Då vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning så är det viktigt att vara medveten 
om de negativa effekter metodvalet kan frambringa på studiens resultat. Vi har försökt att 
reducera de svagheter som är förknippade med respektive metod genom att utforma en 
genomtänkt metodmix, innehållande tre olika moment. 
 
 När kvalitativ data tolkas är det lätt att töja ut ”sanningen” som är uttryckt i 
intervjupersonernas eget språk och överföra dem till andra tidpunkter och förutsättningar. 
Sådana generaliseringar kan ge upphov till allvarliga misstag (Seymour, 1992). Andra 
problem som kan uppstå i samband med den valda metoden är att undersökaren ”övertolkar” 
data i jakt på en nivå av förståelse eller innebörd som inte existerar. Resultatet i sådana 
situationer blir då hårddragna tolkningar utan validitet och saknar således värde för 
affärsmässiga beslut (Seymour, 1992). Att tala om konsumenters matvanor kan vara ett 
känsligt ämne (Östberg, 2004). Det har därför varit svårt för oss som författare att få en helt 
sanningsenlig empiri då konsumenterna kan ljuga eller fara med osanningar gällande deras 
frukostvanor. Väsentligt för tillämpligheten av det insamlade materialet är dock att 
problemområdet har betydelse för den grupp vi valt att inrikta sig på. Individerna i gruppen 
måste kunna uppfatta problemet som betydelsefullt för att vilja ge personliga synpunkter 
(Patel et al, 1987). Vi upplever således att frukostvanor är ett ämne som berör alla människor 
på en daglig basis, varför ämnesvalet inte borde påverka resultatet negativt. Vidare gäller vårt 
resultat enbart för respondenterna i undersökningen och kan inte generaliseras till att gälla för 
några andra personer än de som ingår i urvalet.   
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2.6.1 Förstudie 

För att få en introduktion till ämnet så valde vi att ta kontakt med försäljningschefen på 
Kelloggs Stockholmskontor. Då vi är medvetna om hans subjektivitet gällande Kelloggs 
produkter så valde vi att ha en kritisk inställning till den informationen som framkom under 
intervjun.   

2.6.2 Respondenter 

Då vi har använt oss av ett icke-representativt kamraturval, gällande vårt val av respondenter, 
medföljer det vissa nackdelar och risker. Någon av oss som författare har alltid haft en 
relation till varje respondent är vi medvetna om att vissa frågor, som ställs av oss, kan upplevs 
som känsliga att besvara för respondenten. Vidare är vi medvetna om att forskarens 
kännedom om den livssituation uppgiftslämnaren lever under innebär en risk för 
undersökningen då viktiga aspekter kan förbigås eller synpunkter tas för givna därför att de av 
oss uppfattas som självklara (Patel et al, 1987). Vi upplever dock att respondenterna har givit 
oss uppriktiga och ärliga svar under intervjuerna samt i dagböckerna och 
fotodokumentationen. Risken att vi med ett bekvämlighetsurvalet får en alltför homogen 
grupp är givetvis större än om vi valt respondenter som för oss ej var kända sedan tidigare. 
Vår ambition har dock varit att försöka hitta en så bra spridning bland respondenterna som 
möjligt gällande ålder och livssituation. 

2.6.3 Dagbok med fotodokumentation 

För att vi skulle få en överblick av våra respondenters frukostkonsumtion bad vi dem föra 
dagbok under en vecka. Vi hade i åtanke att dagboksskrivandet inte alltid skulle följas slaviskt 
och därför har dagbokens syfte mestadels handlat om att skapa en bild av våra respondenters 
frukostkonsumtion. För att minska risken att de skulle kunna fara med osanning vid 
dagboksskrivandet så bad vi dem även dokumentera sin frukost med hjälp av en 
digitalkamera, då vi anser att ”en bild säger mer än tusen ord.” Genom fotografierna har vi 
möjligheten att se om respondenterna glömt att skriva ned någonting i dagboken. Risken med 
fotodokumentationen var att respondenterna skulle kunna manipulera bilderna med hjälp av 
”snygga” attribut så som blommor och dylikt. Dock har vi inte sett några sådana bilder utan 
generellt sätt så har respondenterna varit mycket ärliga i sitt dagboksskrivande och vi anser att 
denna metod gav oss en bra inblick i respondenternas frukostvärld. En annan risk med 
dagboksförfarandet och fotodokumentationen var att respondenterna under den valda veckan 
åt sådant som de kanske aldrig annars brukar äta på grund av att någon annan, det vill säga vi, 
kommer att ta del av informationen. Vi anser dock att detta inte har varit något problem då vi 
har sett bilder på bland annat en smörgås bredvid datorn, en skål med nudlar samt ett tomt 
frukostbord, det vill säga ingen frukost alls. Detta anser vi tyder på att respondenterna varit 
väldigt ärliga i sitt utförande. 

2.6.4 Djupintervju 

Vid djupintervjuer är det viktigt att noga tänka igenom hur informationen ska registreras 
(Patel et al, 1987). Det finns exempelvis en risk med att respondenterna framställer sig själva i 
bättre dager än vad som egentligen är fallet när de vet att det de säger dokumenteras. 
Dessutom innebär all upptagning en förlust av väsentlig information, men utifrån vårt valda 
problemområde och våra respondenter menar vi att valet av dokumentation minimerar den här 
typen av problem. Vid intervjutillfället har vi även enbart vårt eget kunnande och omdöme att 
lita till och därför är vår noggrannhet och ärlighet avgörande för forskningens resultat (Patel 
et al, 1987). Eftersom vi valde att båda skulle närvara vid samtliga intervjuer upplever vi att 
detta dilemma har tagits hänsyn till fullt ut. Detta då såväl information som inte passar in i 
tolkningarna som saker av motsägelsefull karaktär har dokumenteras. Dessutom kunde vi 
även vara mer observanta på saker utöver det som presenterades verbalt, det vill säga 
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kroppsspråk och respondenternas reaktioner på olika frågor. Ytterliggare aspekter att ta i 
beaktande vid användandet av djupintervjuer är att datainsamlingen kan resultera i väldigt 
subjektiva tolkningar. Det innebär att våra tidigare upplevelser och erfarenheter samt de 
förkunskaper vi haft inom området kan inverka vid tolkningen av det insamlade materialet. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel ämnar vi presentera de teorier som har gett oss en grund och referensram till 
vårt problemområde samt hjälpt oss att tolka och analysera våra respondenter. 
 
 

3.1 Vanor 
 
Vanor är upprepade mönster av beteenden. De sker oftast automatiskt och är standardiserade i 
sin natur. I likhet med konsumenters attityder till saker och ting så lärs vanor in genom de 
erfarenheter en person har (Oskamp, 1977). Konsumtionsvanor är stabila och det finns därför 
ett antal orsaker till att en vana uppkommer och består. Det kan, till exempel, vara att 
konsumenten sparar tid genom att köpa det som denne alltid har gjort. Tillfredställelsen från 
ett tidigare köp kan också ha stor påverkan på vanan. Människor försöker hela tiden eliminera 
risken att bil missnöjd och besviken så därför är det lättare att köpa det som konsumenten på 
förhand vet att denne blir nöjd med (O´Shaughnessy, 1987).  
 
Konsumenter har ofta ett tudelat förhållningssätt till sina vanor. Samtidigt som individen 
känner att denne borde upphöra med ett visst beteende, till exempel godisätande, upplever 
han/hon att upphörandet kommer att resultera i att den sköna känsla som är förknippad med 
konsumtionen kommer att försvinna (Murray, 2005). Vanorna är särskilt svåra att vänjas av 
med då de utförs i samma stabila kontext som de utvecklats i. Vidare menar Murray (2005) att 
kostnaden för att leta ny information och applicera den nya informationen i ett nytt 
sammanhang är av sådan karaktär att de inarbetade vanorna ofta är ett mer effektivt sätt att 
hantera tillfälliga förändringar i omgivningen än att inleda ett nytt beteendemönster för att 
maximera nyttan.  
 
Ett avgörande moment, gällande konsumenters konsumtionsvanor, är de val av produkter som 
görs inne i matvarubutiken. Hur gärna någon än vill efterleva en viss livsstil så handlar det i 
slutändan till stor del om vilka varor konsumenten väljer att lägga på bandet vid kassan (Hahn 
et al, 1997). Istället för att fokusera på exempelvis pris så väljer många att köpa det som de 
köpte vid förra konsumtionstillfället. Konsumtion av dagligvaror baseras således till stor del 
på gamla vanor då de utgörs av ett tids- och sammanhangsmässigt stabilt beteende. Exempel 
på den här typen av vanor är enligt Murray (2005) när konsumenter äter samma typ av 
frukostflingor varje dag. Frukostintaget sker vid ungefär samma tid och på samma plats varje 
dag och uppfyller därmed alla kriterier som anses ha störst inverkan på konsumenten vid 
uppkomsten av vanekonsumtion. Mycket av det som människor konsumerar idag har de även 
konsumerat i det förflutna och kommer med stor sannolikhet att fortsätta konsumera i 
framtiden (Murray, 2005). 
 
När konsumenten befinner sig i matvarubutiken för att handla är det främst tre faktorer som 
påverkar dennes val av produkter. Det är (1) miljön, som inkluderar konsumentens kännedom 
om butiken samt butikens utformning, (2) den tid som finns avsatt för handlingen och (3) 
huruvida konsumenten är själv eller inte vid handlingstillfället (Hahn et al, 1997). Känner 
konsumenten till butiken och dess utformning ökar sannolikheten att denne enbart väljer att 
införskaffa de sedan tidigare förutbestämda varorna. Således uppvisas ett 
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konsumtionsmönster som i stor utsträckning bygger på gamla vanor istället för att jämföra och 
utvärdera olika varumärken och alternativ. Detsamma gäller vid de tillfällen då konsumenten 
känner sig stressad på grund av tidsbrist. Om konsumenten däremot inte känner till butiken 
och dess utformning ägnas en större del av tiden till att utforska miljön och olika varugruppers 
placering. På grund av den ökade medvetenheten av butikens miljö är dessa konsumenter 
även mer mottagliga för olika försäljningsaktiviteter inne i butiken och som resulterar i att 
andelen impulsköp ökar (Hahn et al, 1997). 
 
Många konsumentbeslut som fattas är rutinmässiga och starka krafter måste vara närvarande 
för att skapa motivation för eftertanke och omprövning. Konsumentens medvetna 
informationsbehandling är förhållandevis sällsynt och syftar närmast till lämpliga köprutiner. 
Vidare är vanorna ofta automatiska och standardiserade i sitt utförande men de behöver 
närvaron av rätt stimulans för att infalla. Precis som attityder baseras vanor även i stor 
utsträckning på tidigare erfarenheter, som framkommer av figuren nedan (Oskamp 1977). 
 

  

Figur 1. Oskamp (1977)  
  
För att en konsument ska agera rationellt är det en förutsättning att denne vid varje 
valsituation gör detaljerade överväganden av alla för- och nackdelar med samtliga alternativa 
handlingssätt. I praktiken är detta dock en omöjlighet, eftersom vi sällan är medvetna om alla 
små beslut vi fattar i vår vardag utan agerar istället per automatik. Fördelen med vanor är att 
ett beteende som tidigare har fungerat bra ofta fungerar bra även senare, samtidigt som 
agerandet kräver liten mental ansträngning för konsumenten. När väl en vana är etablerad 
påvisar tidigare forskning att personer är mindre mottagliga för information som avser att 
påverka beteendet. Det kan därför krävas mycket, och även specifik information för att 
påverka vanan (Biel et al, 1999). 

 
Ofta överensstämmer en vana med en persons medvetna intention. Med intention menas en 
persons förhållningssätt gentemot en subjektiv sannolikhet. En beteendeintention hänvisas 
således till en persons trolighet att utföra ett visst beteende (Fichbein & Ajzen, 1975). 
Människor formar åsikter och intentioner som stämmer överens med deras tidigare 
erfarenheter. Detta sker inte nödvändigtvis för att det är det bästa sättet att agera, utan därför 
att människan har ett behov av att se sig själv som konsekvent och att de därmed agerar i linje 
med sina åsikter. Ett exempel på detta fenomen skulle kunna vara att en person som åt frukost 
igår morse och fattade tycke för det. Personen i fråga kommer därför enligt teorin med stor 
sannolikhet att fortsätta äta frukost (Biel et al, 1999).  
 
Vid en del tillfällen kan dock intentioner och vanor hos en individ hamna i konflikt med 
varandra. Detta är fallet vid ”dåliga” vanor. Ett sådant beteende skulle exempelvis kunna vara 
att en individ har intentionen att äta en ordentlig frukost eller att äta en frukost 
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överhuvudtaget, men gör det ändå inte eftersom vanans kraft är för stark. För att bryta en 
sådan gammal vana krävs ansträngning och det är nödvändigt med fortlöpande kontroll över 
beteendet till dess att den nya vanan har etablerats och är starkare än den tidigare (Biel et al, 
1999). 
 
 

3.2 Konsumtionens tvetydighet 
 
Mat sänder ut en mängd olika signaler som det är upp till konsumenten att ta ställning till. Det 
kan handla om smaker, hälsoaspekter, priser eller varumärken som du som konsument 
ständigt tvingas att fatta olika beslut kring. Warde (1994) har i en studie identifierat fyra 
antinomier2 när det gäller konsumenters förhållningssätt till sin matkonsumtion. Antinomierna 
speglar på ett tydligt och överskådligt sätt de ställningstaganden konsumenter ställs inför i 
samband med sitt val av mat. Antinomiernas motstridiga karaktär gör konsumentens val av 
mat till en svår, ångestladdad och styrd aktivitet. Den (1) första antinomin utgörs av 
nymodighet och tradition. I dagens samhälle präglas vårt val av mat i allt större utsträckning 
av nya erfarenheter, smaker och influenser från olika håll i världen. Samtidigt finns det en 
dragningskraft till mer traditionell kost som anses vara ett ”säkert kort” där konsumenten vet 
vad den får. Den traditionella kosten kan även bidra med en form av kvalitetssäkring om den 
framställs som hemlagad eller tillagad efter ett gammaldags recept. Den (2) andra antinomin 
är mellan hälsa och njutning. Olika experter uttalar sig allt oftare om vad som är bra eller 
mindre bra att äta för vår hälsa och media förmedlar mer eller mindre dagligen om 
hälsorelaterade ämnen. Å andra sidan finns det starka signaler som utgörs av nödvändigheten 
till njutning. Det handlar i det här fallet om att konsumera för välbehag och på så sätt njuta av 
det goda livet har att erbjuda. Den (3) tredje antinomin som Warde (1994) tar upp är 
förhållandet mellan ekonomi och extravagant. Efterfrågan på recept med billiga maträtter och 
stora lågprisbutiker är ständigt stor, och allmänheten tenderar att i stor utsträckning vara 
väldigt prismedvetna när det gäller maten de konsumerar. Samtidigt finns det många 
sammanhang då efterfrågan är stor på mat som istället är mer extravagant och fyller ett annat 
behov. Sådana tillfällen kan utgöras av semester eller annan ledighet, viljan att göra en 
praktfull middag eller att man helt enkelt känner ett behov av ett personligt välbefinnande 
eller unna familjen något extra. Den (4) sista antinomin som nämns utgörs av bekvämlighet 
och omtänksamhet.  Snabbmat och olika färdiglagade rätter har blivit en enorm industri till 
följd av allmänhetens ökade efterfrågan på bekvämlighet när det gäller matlagning. Likväl 
finns det även stark tendens att vilja fylla maten med alternativa attribut såsom personliga och 
känslomässiga betydelser (Warde, 1994). 
 
Marknadsföringsstudier förklarar ofta tvetydigheten kring att äta en hälsosam kost på ett mer 
nyanserat vis, och pekar på forskning inom konsumentbeteende där konsumenten framställs 
som en rationell beslutsfattare. Hausman (2005) menar dock att dessa studier helt bortser från 
de dubbla ändamålen med konsumtion. Det finns dels en nyttighetsaspekt kring 
matkonsumtionen som syftar till att konsumenten agerar rationellt och äter mat som är nyttig, 
näringsrik och hälsosam, och dels en aspekt som syftar till den njutning som kan uppkomma 
vid konsumtionstillfället. I vissa fall kan den njutning som uppstår överskrida den förnuftiga 
begäran om en sund och hälsosam kost, och således blir det svårt att motivera att 
konsumenten agerar rationellt i alla situationer (Hausman, 2005). Östberg (2006) menar i sin 
tur att det är egenskapen av att kunna erbjuda en bro från individens nuvarande stadium till ett 
önskat framtida stadium som upplevs som hälsosamheten i en produkt. Det är således inte 

                                                 
2 Förhållande av motsägelse mellan två lika logiska och nödvändiga parametrar (Svenska Akademiens ordbok, 
2006) 
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något statiskt och konstant som är inneboende i produkten utan en relation, en förmåga att 
bygga en bro. Människor eftersträvar inte att konsumera vissa substanser som enligt 
naturvetenskapen är hälsosamma på grund av något grundläggande biologiskt behov. Istället 
aktiveras behoven av konsumentens kunskap om dessa substansers välgörande krafter. 
Förmågan att tillfredställa ett behov är inte inneboende i själva objektet utan i den betydelse 
objektet fått med hjälp av naturvetenskapen. Konsumenter eftersträvar heller inte produkterna 
beroende på någon omedelbar belöning som kan komma från konsumtionen utan från 
möjligheten att en positiv effekt kan uppstå i framtiden. Det finns enligt Östberg (2006) 
således ingen direkt koppling mellan en produkts hälsosamhet och en konsuments val av just 
den produkten.  
 
 

3.3 Inre påverkan 
 
Ett specifikt beteende kan inte alltid förklaras med att ett visst stimuli är det centrala utan en 
inskjuten variabel kan också vara en förklaring. Det kan förslagsvis vara motivation, som 
utgör en inre drivkraft som antas kunna sätta igång, driva och styra ett beteende. Det kan till 
exempel vara en förväntan om behovstillfredsställelse när ett bestämt mål uppnås. För att 
beskriva inskjutna variabler används ofta en indelning i tre dimensioner; generell/specifik, 
drivande/passiv och nuet/framtid. Attityder skulle enligt detta synsätt vara något generellt, 
passivt som gäller i nuet. Motivation är något generellt, drivande som gäller framtiden. Vidare 
innebär detta att attityder i sig inte är något som påverkar konsumentens beteende, utan 
innebär istället att denne för stunden har en positiv bild av objektet. Motivation däremot, är i 
egenskap av drivande, kapabel att förändra konsumentens beteende för att uppnå ett önskvärt 
framtida tillstånd (Feurst, 1991).  
 
Enligt Oskamp (1977) är en attityd inte ett beteende som en person utövar utan mer likt en 
förberedelse inför ett beteende mot ett objekt. En persons attityder består av tre olika 
komponenter, (1) en kognitiv, (2) en känslomässig och (3) en beteendekomponent. Den 
kognitiva komponenten består av personens idéer och tilltro till ett specifikt objekt. Ett 
exempel på detta skulle kunna vara att en nyttig frukost ser god ut, men den verkar ta lång tid 
att tillaga. Den känslomässiga komponenten vänder sig istället till de känslor och den 
sinnesstämning personen förknippar med objektet. Ett talande exempel på detta skulle kunna 
vara ”vid frukosten upplever jag ett lugn, det är som en time-out från vardagen”. Den sista 
komponenten, beteende, bygger på en persons agerande gentemot ett visst objekt. Det kan 
exempelvis bestå av ”även om jag försover mig skulle jag aldrig lämna hemmet utan att äta 
frukost” (Oskamp, 1977).  
 
Djupt rotade attityder är ofta svåra att ändra eftersom människan strävar efter att bibehålla ett 
konsekvent förhållningssätt till sitt beteende och sina attityder. För att åstadkomma en 
attitydförändring menar Oskamp (1977) att det krävs att personen ifråga får tillgång till ny 
information som strider mot dennes tidigare uppfattning om något. Således skulle detta 
innebära att människan i själva verket agerar rationellt. Däremot lämnar teorin utrymme för 
inkonsekvens då den menar att en person i sin strävan efter att vara konsekvent ibland bortser 
ifrån och förnekar ny information som strider mot dennes nuvarande ställningstagande.  
 
Motivation är något konstant som aldrig tar slut. När begär är tillfredsställda finns det alltid 
nya som intar tidigare begärs plats, hela livet igenom. Våra handlingar utförs för att 
tillfredsställa ett ändamål av primitiv natur. Vår valda livsstil påverkar i sin tur vilka 
drivkrafter som individen betraktar som de viktigaste (Granbom, 1998).   
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Divine et al (2005) menar att personer som sätter stort värde på njutning är mindre sannolika 
att leva ett hälsosamt liv än dem som finner mer nyttoinriktade värden viktiga. Enligt Feurst 
(1991) prioriteras smak och den styr därmed valet av mat hos konsumenten, framför faktiskt 
kunskap om nyttoargument eller larmrapporter. Den sakliga informationen hittar ut genom 
medierna och uppfattas av målgruppen, men kunskapen bäddas in i mottagarens medvetande. 
Således finns kunskapen hos många, men ignoreras i merparten av fallen. 
 
De senaste åren har allmänhetens medvetenhet gällande kopplingen mellan sjukdomar, som 
hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, och en hälsosam livsstil, såsom motion och en sund kost, 
ökat dramatiskt. Trots det, finner många människor det svårt att uppmärksamma och ta till sig 
ett mer hälsofrämjande beteende (Payne et al, 2004). Enligt Bogue et al (2005) så är 
emellertid denna medvetenhet kring kost och hälsa ett viktigt första steg till att motivera sig 
och skaffa sig kunskap om hälsosamma kostalternativ. När människor tar del av information 
eller råd gällande en hälsosam kost är det många som gör försök att efterleva dessa. 
Framförallt människor som någon gång själva upplevt några hälsorelaterade problem väljer att 
förändra eller åtminstone försöka förändra sina matvanor. Dock är det emellertid många av 
dessa människor som inom en snar framtid återgår till sina tidigare matvanor på grund av 
olika svårigheter som de påträffar. Samtidigt väljer många andra att inte ens försöka komma 
till stånd med en förändring på grund av förväntade problem eller ett bristande intresse 
(Lappalainen et al, 1997). 
 
Lappalainen et al (1997) har genomfört en studie med syftet att undersöka vilka faktorer som 
bland konsumenter upplevs som betydelsefulla barriärer till att äta en mer hälsosam kost. 
Resultatet visar att den vanligaste barriären bland respondenterna var brist på tid, som även 
inkluderar orsaker som oregelbundna arbetstider och en aktiv livsstil. Därefter visade sig 
självbehärskning, eller snarare brist på det, vara en betydelsefull barriär, som även 
inkluderade anledningar som ”vill inte ge upp mat som jag gillar” och viljestyrka 
(Lappalainen et al, 1997). I en magisteruppsats från Stockholms Universitet påvisar 
författarna att tillgången till tid påverkar hur, när och vad konsumenter äter. Den upplevda 
tidsbristen kan i sin tur bero på bristande självdisciplin och motivation till att ändra sitt 
beteende. Därefter följer brist på kunskap och svårigheter kring matlagning som avgörande 
hinder för konsumenter att äta hälsosamt. Noterbart i sammanhanget är att undersökningens 
respondenter inte upplever en brist på information inom ämnet, utan istället menar de att den 
ofta uppfattas som tvetydig och försvårar därmed respondenternas möjligheter till att 
omvandla informationen till kunskap (Broberg & Lagerwall, 2005). 
 
 

3.4 Extern påverkan 
 
För att ett budskap ska kunna skapa en trovärdighet hos konsumenten så måste källan 
uppfattas som trovärdig på något sätt. Ett meddelande som inte innehåller någon form av 
expertis, trovärdighet, auktoritet eller övertygelse kommer att misstros av konsumenten till 
dess att alla eller något av kriterierna uppnås (Fill, 2002; Kotler, 2000). Warde (1997) menar 
däremot att en anledning till att konsumenter i större utsträckning inte ändrat sina kostvanor är 
att de många gånger är skeptiska till den information som kommer från myndigheter samt 
kost- och näringsforskningen. Konsumenten upplever ofta dessa rapporter som ett sätt för 
såväl myndigheter som matvaruindustrin att medvetet dölja verkliga problem för att istället 
säkerställer att de begränsar förluster för tillverkarna. 
 
Vem budskapet levereras av har också en stor betydelse för trovärdigheten. Kända personer 
har ofta större trovärdighet och det är därför ingen slump att dessa personer syns i reklam 
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(Kotler, 2002). Tillförlitligheten är ofta relaterad till hur ärlig och objektiv källan verkar vara. 
Nära bekanta verkar oftast mer trovärdiga än säljare eller okända människor. En person som 
inte får betalt för att stödja en produkt verkar också mer trovärdig än en som får betalt 
(Solomon et al, 2002).  
 
För att ändra en konsuments preferenser och attityder till ett objekt så finns det två 
tillvägagångssätt. Det ena sättet är: påtryckning (affect) och det andra sättet är: kognition 
(cognition). Har en individs attityder påverkats genom påtryckning har denne på ett omedvetet 
sätt lärt sig någonting. Konsumenten lär sig tycka om exempelvis müsli genom att känna 
grupptillhörighet, uppmuntran eller tillhörighet med sin familj. Det andra sättet som kallas för 
kognition innebär att individen lärs sig vetenskapligt vad ett objekt kan generera för nytta 
(Zajonc & Hazel, 1982).  
 
Förutsättningarna för att någon ska kunna påverkas eller influeras i sitt beteende av en extern 
part utgörs av två parametrar. Dels gäller det att konsumenten förstår och lär sig innehållet i 
ett budskap och dels måste samma person ta till sig det som denne nyss har lärt sig. 
Förståelsen bestämmer nämligen vad mottagaren kommer att lära sig gällande ett visst ämne, 
medan andra aspekter som påverkar konsumentens motivation antas bestämma om individen 
kommer att anta vad denne nyss har lärt sig (Fishbein & Ajzen, 1975). Det har utvecklats en 
två-faktors modell om övertalande eller påverkbar kommunikation som kombinerar 
kännedom och förståelse till en enskild variabel, nämligen mottagandet. Modellen påvisar att 
processen för påverkan involverar två grundläggande steg; (1) mottagandet av meddelandets 
innehåll samt (2) graden av beteendeanpassning efter en viss inlärning (Fishbein & Ajzen, 
1975). Detta innebär att en konsument kan ha full förståelse eller kännedom kring något som 
sägs eller skrivs men det medför ingen förändring av dennes åsikter eller agerande gentemot 
objektet.    
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4 Resultatredovisning och analys 
 
För att läsaren ska få en bild av de individer som deltagit i vår studie så presenteras de först i 
detta avsnitt.  Strukturen av resultatredovisningen och analysen är ett resultat av de mönster 
vi sett i vårt empiriska material. Kapitlet är med andra ord ett alster av det samlade 
materialet som tagits fram genom, dagböcker, foton, samt djupintervjuer 
Undersökningsresultatet kommer att varvas med vår valda teoretiska referensram. 
 
 

4.1 Vilka personer har deltagit i studien? 
 
Emily är 24 år gammal och har jobbat inom JC koncernen i snart fem år. Hon lever 
tillsammans med Cristian sedan ett antal år tillbaka och ser sig själv som en levnadsglad tjej 
med många järn i elden. Emily gillar mat men bara en viss sorts mat, framförallt mat som, 
enligt henne själv, är onyttig. Emily äter sällan eller aldrig frukost hemma utan hon köper 
oftast med sig någonting till jobbet som hon ibland äter på ”stående fot” bakom kassan. 
 

 
 
Cristian är 29 år gammal och kommer ursprungligen från Tyskland men har bott i Sverige 
sedan tonåren. Han har för tillfället inget fast jobb så därför är han, som han uttrycker det, 
”hemmafru”. Cristian äter det han tycker är gott och bryr sig inte om det är fett eller ej, han 
vill helt enkelt njuta av maten. Cristian kan inte äta frukost direkt på morgonen utan han 
måste vänta en stund. Därför blir det oftast bara en kopp kaffe direkt på morgonen.  
 

 
 
Maria är 24 år gammal och lever tillsammans med Andreas. Hon kallas solstrålen på sitt 
arbete och har till och med fått förhöjd lön på grund av att hon sprider glädje på jobbet. Maria 
gillar mat men försöker verkligen tänka på vad hon äter. Dock faller hon, enligt henne själv, 
för frestelsen ibland. För sex månader sedan ändrade Maria sina frukostvanor. Tidigare åt hon 
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det som var tillåtet enligt Vikt Väkarna3 men nu blandar hon denna diet med GI-metoden4, 
vilket har gjort att hon nu försöker äta mindre socker (kolhydrater). 
 

 
 
Andreas, 24 år, studerar juridik på Stockholms universitet och har ett år kvar av sina studier. 
På fritiden tränar han och jobbar extra på tingsrätten i Stockholm. Han beskriver sig själv lite 
skämtsamt: ”Jag har alltid rätt.” När Andreas var liten så gick han och la sig igen efter att ha 
ätit sin frukost. Andreas skulle helst vilja sitta i timmar och bara äta frukost. ”Jag älskar 
frukost.” 
 

 
 
Marianne, 24 år, är en person som lever efter Skalmans mat och sov klocka. Hon är, enligt 
henne själv, beroende av mat och sömn och ”fungerar” inte i skolan utan tillräckligt med mat 
och sömn. Därför finns det alltid en banan i bakfickan. Marianne beskriver sig själv som en 
riktig frukostmänniska. För tillfället äter hon oftast gröt till frukost med linfrön och solrosfrön 
i, detta på grund av att hennes kompis tipsade henne om det. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 En metod för viktminskning (Vikt Väktarna, 2006) 
4 GI-metoden är ett sätt att att ange hur snabbt och högt blodsockernivån stiger efter intag av kolhydrathaltig 
föda (Nationalencyklopedin, 2006). 
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Jonas är en morgontrött och 24-årig student som bor tillsammans med Marianne. På lediga 
dagar gillar Jonas att spela golf eller umgås med vänner. Han ser sig inte som en 
kostmedveten person men försöker ändå att inte äta för mycket onyttigheter. Det är sällan han 
hinner äta frukost hemma, istället väljer han att köpa någonting i affären. Varför inte äta 
nudlar till frukost? (se bild nedan) 
 

 
 
Anna är 25 år gammal, bor ihop med Niklas och jobbar som jurist. Hon anser sig själv vara 
väldigt kostmedveten, något som tidigare nästan gått till överdrift. När Anna är ledig försöker 
hon att träna en hel del för att hålla sig i form och må bra. Dagens viktigaste måltid tycker 
Anna, är frukosten. För henne spelar det inge roll om det är vardag eller helg för hon äter 
alltid samma sak. 
 

 
 
Niklas är 31 år och studerar för tillfället på Stockholms Universitet samtidigt som han jobbar 
extra på en bank. På fritiden tycker Niklas mycket om att vara utomhus och aktivera sig, såväl 
fjällen som skärgården står högt i kurs för honom. Han ser sig inte som en speciellt 
kostmedveten person, även om han till viss del har ändrat sina vanor något med tanke på den 
rådande hälsodebatten. Hans flickvän Anna har även påverkat honom i sitt val av frukost då 
hon, enligt honom själv, är en frukostmänniska.  
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Lisa ser sig själv som en kreativ och modeintresserad person. Hon är 22 år gammal och lever 
ihop med Anders i en bostadsrättslägenhet med två rum och kök. När hon inte jobbar som 
säljare på Lindex tycker hon om att umgås med vänner, träna, sy kläder, resa och möta nya 
kulturer. På vardagar försöker Lisa äta mer hälsosam mat för att till helgen kunna unna sig 
mer onyttigheter som hon känner sug efter.  
 

 
 
Anders, som bor ihop med Lisa, är 28 år gammal och arbetar som säljledare på ett 
telemarketingföretag. Han ser sig själv som en hårt arbetande person som i gengäld ofta blir 
lite lat på fritiden. När han inte arbetar ägnar han mycket tid åt sitt stora intresse musik, i form 
av att göra musik på datorn, lyssna på musik samt repa med det egna bandet. På grund av den 
höga arbetsbelastningen på jobbet hinner han sällan med att äta en ordentlig frukost, trots att 
han anser sig vara väl medveten om vad som bör ingå i en hälsosam frukost.  
 

       
 
Mårten 
Är en pigg och glad marknadsföringsstudent som ser fram emot att komma ut i arbetslivet. 
Han tycker om att lyssna på musik samt umgås med familj och vänner och mysa med lilla 
katten såklart. När det gäller frukost så anser Mårten att tidningen är minst lika viktig som 
mackan för en fulländad frukost.  
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4.2 Vad konsumeras till frukost?  
 

”Jag äter samma sak till frukost i princip varje dag, till skillnad från dygnets 
övriga måltider” Marianne 
 

Bland respondenterna kan vi tydligt se en koppling mellan vad de äter till frukost i dagsläget 
med vad de åt när de var barn. Flertalet av respondenterna äter samma typ av frukost varje 
dag och i vissa fall har det gått flera år sedan en produkt ersattes eller lades till på 
frukostbordet. Oftast handlar det om en produkt som tidigare funnits på bordet och som sedan 
kommit tillbaka för att återta sin plats. Detta kan ses i enligt med vad Oskamp (1977) säger 
gällande vanor. Vanor lärs in och påverkas av de erfarenheter konsumenten har sedan tidigare. 
Furst (1991) talar även han om vanor som ett beteende vilket kommer av tidigare erfarenheter. 
 

”Min frukost har sett likadan ut så länge jag kan minnas. Den ända skillnaden 
jag kan komma på är att jag idag äter mer grovt bröd, till skillnad från förr då 
jag enbart åt vitt bröd som jag tycker är godast”. Andreas 

 
När respondenterna talar om sin drömfrukost så framkommer det att flertalet av dem skulle 
vilja äta den frukost de åt som barn, om de fick välja helt fritt. De flesta har dock ändrat eller 
tagit bort vissa saker från frukostbordet, detta enligt respondenterna själva, beroende på den 
rådande hälsodebatten.  

 
”Förut drack jag juice till frukost men nu tycker jag, med tanke på hur mycket 
man kan läsa i media om sockrets betydelse för kroppen, att det känns dumt att 
dricka juice till frukost då det är som att dricka socker om man läser på paketets 
baksida” Niklas 

 
”Ett tag drack jag oboy till frukost för det gjorde mjölken godare, men eftersom 
den innehåller så mycket socker har jag slutat med det” Lisa 

 
Murray (2005) menar även att vanor är svåra att vänja sig av med om de utförs i samma 
kontext som de utvecklades i. Frukosten uppfyller därför alla kriterier som vanekonsumtion 
representerar. Intaget sker oftast på samma tid och plats varje dag och med samma 
ingredienser som alltid (Murry, 2005). Vi har i vårt empiriska material sett att respondenterna 
förändrat sina frukostvanor från det att de var små. Trots att frukosten uppfyller alla kriterier 
för vanekonsumtion (Murry, 2005) så har vi ändå kunnat identifiera små förändringar hos 
respondenterna under en längre tid. De har bytt ut eller lagt till saker som, de själva anser, är 
väldigt små förändringar. I frukostsammanhang kan detta dock vara relativt stora 
förändringar. Flertalet av respondenterna beskriver skillnaden mellan frukosten och övriga 
måltider med att produktutbudet av frukostartiklar är relativt smalt, jämfört med det produkter 
som finns att tillgå i middagssammanhang. Detta bidrar i sin tur till att en förändring från 
exempelvis ljust till mörkt bröd, blir en relativt stor förändring. Förändringen gör att frukosten 
inte helt och hållet konsumeras efter vana utan det är snarare så att respondenterna har en 
vanemässig morgonrutin. Nedan följer att citat som, vi anser beskriver en rutinmässig 
morgon. 

 
”Stiger upp en timme innan jag behöver gå, duschar, sminkar och klär på mig. 
Vid 7.15 käkar jag frukost till barnprogrammen på Tv4” Maria 

  



FRUKOSTVANOR  HALLBERG & RIPP 

 24 

O´Shaughnessy (1987) talar om tidsbesparing som en bidragande orsak till att en vana 
uppstår. Upptäcker konsumenten att denne kan spara tid genom att äta/köpa samma sak varje 
dag så gör denne det. Hahn et al (1997) talar även om vikten av de beslut som fattas i butiken. 
Det är trots allt där som avgörandet sker. Det är produkterna som läggs upp på bandet i 
butiken som avgör vad konsumenten kommer att äta till frukost. Vidare menar Hahn (1997) 
att tidspress väl inne i butiken medför vanekonsumtion. Vi kan se en tydlig koppling mellan 
detta resonemang och sättet som en av respondenterna köper sin frukost på. 
 

”När jag är ute för att handla frukost så köper jag alltid det jag brukar köpa för 
det är enklast så och så sparar jag mest tid.” Jonas 

 

”Om jag skiter i frukosten skulle det vara för tidsbrist eller att vi inte har någon 
frukost hemma på grund av att vi inte har hunnit handla” Niklas 

 
Enligt Murray (2005) så är kostnaden för att leta ny information och applicera den i ett nytt 
sammanhang, av sådan karaktär att de inarbetade vanorna är lättare att ta till vid tillfälliga 
förändringar. Det är alltså jobbigare för konsumenten att inleda ett helt nytt beteendemönster 
för att maximera nyttan.  Noterbart i sammanhanget är dock att samtidigt som Jonas hävdar 
att han alltid köper och äter samma saker till frukost så talar han även om att han vid ett flertal 
tillfällen ätit nudlar till frukost. Agerandet tenderar alltså att avvika från respondentens 
inarbetade vana. Detta skulle kunna tolkas som att den inarbetade vanan att alltid köpa samma 
sak inte är särskilt stark. Eller skulle det kunna innebära att respondenten upplever ett stort 
värde i den tidsbesparing han uppnår genom att tillaga ett paket nudlar, och är därför beredd 
att bryta den inarbetade vanan. Det skulle således strida mot ovanstående teoretiska 
resonemang gällande inarbetande vanor, eftersom respondenten väljer ett helt nytt 
beteendemönster för att maximera nyttan.   
 

”Jag skulle vilja äta en nyttigare frukost men jag känner att jag inte riktigt 
orkar leta upp information själv just nu” Marianne   

 
Det finns dock kommentarer från respondenterna som tyder på att det finns ett intresse att ”äta 
nyttigare” och därmed söka information. Teorin säger att just denna medvetenhet är ett första 
steg för konsumenten till att motivera sig själv att börja anamma mer hälsosamma 
kostalternativ (Bogue et al, 2005). Önskan att göra detta medför således att konsumenten 
väljer att leta efter nya alternativ och i slutändan ett nytt beteende, eftersom just motivation 
besitter en pådrivande egenskap som är kapabel att påverka konsumenters agerande (Feurst, 
1991). Våra respondenter handlar således frukost inte enbart efter vana utan flertalet är villiga 
att förändra och även förnya den till viss del.   
 
 

4.3 Vem/vad kan påverka min frukost? 
 
Flertalet av våra respondenter talar om att de äter samma typ av frukost varje dag. Samtidigt 
menar vissa att de har påverkats av andra och därmed förändrat sitt val av frukost. 
  

”Innan jag träffade Anna, som är en frukostmänniska, så åt jag inte det som jag 
äter idag. Hon har verkligen fått mig att ändra min frukost.” Niklas 
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”Pappa kör fortfarande gröt på morgonen. Han är väldigt noga med vad han 
stoppar i sig och han har definitivt påverkat min frukost.” Mårten 
 
”Min kompis personliga tränare rekommenderade henne att ha solrosfrön och 
linfrön i gröten på morgonen så nu har jag också börjat med det.” Marianne 

 
För att ett meddelande ska uppfattas som trovärdigt måste det som kommuniceras komma från 
en tillförlitlig källa. Meddelandet måste innehålla någon forma av expertis, trovärdighet, 
auktoritet eller övertygelse (Fill, 2002; Kotler, 2002). Solomon et al, talar även om att 
trovärdigheten ökar om det är en nära bekant som förmedlar budskapet till skillnad från om en 
okänd person gör det. Respondenten Niklas talar alltså om att hans sambo har fått honom att, 
som han uttrycker det, ändra sin frukost. Detta kan ses i enighet med teorin, då hans sambo är 
en nära bekant som påverkat honom att förändra sina tidigare frukostvanor. Niklas har alltså 
ändrat sina preferenser och attityder, gällande sin frukost, genom påtryckning. Påtryckning är 
ett av två sätt att förändra en individs preferenser och attityder mot någonting och i det här 
fallet gäller det frukosten. Genom att känna en viss närhet till sin familj, det vill säga hans 
sambo, så väljer Niklas att ändra sitt frukostbeteende. Detta kan ses i enighet med vad Zajonc 
och Hazel (1982) säger gällande två sätt att påverka en individs preferenser och attityder 
gentemot ett objekt. Även Mårten och Marianne uttrycker tydligt, precis som Niklas, hur de 
har blivit påverkade av folk i sin omgivning. I Mårtens fall handlar det om hans pappa som 
har haft ett stort inflytande på vad han äter till frukost, medan detta inflytande i Mariannes fall 
ursprungligen härstammar från en person med stor kunskap och trovärdighet inom området, 
nämligen en personligtränare. Gemensamt för båda är att de vid vissa tillfällen får ett visst 
gehör hos våra respondenter och måste därför i deras ögon ses som tillförlitliga källor. Det 
finns dock andra respondenter som uttrycker något helt annat.  
 

”Även då Marianne är en sådan frukostmänniska så har jag inte tagit efter 
henne. Jag tycker bättre om att sova på morgonen.” Jonas 

 
Jonas sambo har således inte påverkat honom i någon riktning vad gäller valet av frukost. Han 
värdesätter sömn framför frukost. Broberg och Lagervall (2005) talar i sin magisteruppsats 
om tidsbristen som kan bero på bristande självdisciplin och motivation till att ändra sitt 
beteende. Brist på information kan också vara en bidragande faktor till att inte äta hälsosamt. 
Jonas tycker bättre om att sova på morgonen och därför har han inte motivation nog till att bli 
påverkad av hans sambo att börja äta frukost.    
 
Vem budskapet levereras av har också en stor betydelse för trovärdigheten (Kotler, 2002). 
Tillförlitligheten är ofta relaterad till hur ärlig och objektiv källan verkar vara (Solomon et al, 
2002). En av respondenterna skulle gärna vilja ha mer information om vad som, enligt henne 
själv, är ”nyttigt” att äta till frukost. Dock vill hon ha den informationen av en objektiv 
person, till skillnad från en som bara förmedlar budskapet med syftet att sälja. Detta 
resonemang kan även kopplas till hur samma person uttryckte att hon tidigare blivit påverkad 
av hennes kompis personligatränare. Således är respondenten konsekvent i sina åsikter 
eftersom dennes personligatränare måste falla inom ramen för en objektiv person som inte 
bara är ute efter att sälja produkter. 
 

”Jag vill ha informationen från en tillförlitlig källa, inte av typ Kelloggs som 
bara försöker sälja sina produkter. Jag skulle vilja få informationen av typ en 
kemist eller läkare.” Marianne 
 

Något som var ständigt återkommande under hela undersökningsperioden var respondenternas 
syn gällande extern påverkan. Vissa hävdade att varken media eller personer i deras närhet 
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haft en sådan effekt på dem att det påverkat deras beteende. Andra menade istället att de 
omöjligt kunnat undgå att påverkas av den rådande hälsodebatten. Vi tycker oss kunna se att 
alla respondenter i vår studie på ett eller annat sätt har påverkats av media eller någon annan i 
deras omgivning.  
 

”Eftersom jag i grund och botten är utbildad kock är man extra förtjust i att 
använda smakbärare som socker, fett och salt. Men efter allt negativt som 
skrivits om dessa ingredienser försöker jag att minska ner på dem.” Anders  

 
”Alla dessa hälsotrender gör människor mer osäkra, vissa följer ju trenderna 
slaviskt utan att tänka själv.” Cristian 

 
 ”Det kommer till en gräns då man slutar bry sig.” Jonas 
 

”Självklart påverkas jag av den pågående hälsodebatten, vem gör inte det med 
tanke på att det skrivs så mycket om det.” Niklas 

 
En förutsättning för att någon ska kunna påverkas eller influeras i sitt beteende av en extern 
part utgörs av två parametrar. Dels gäller det att konsumenten förstår och lär sig innehållet i 
ett budskap och dels måste samma person ta till sig det som denne nyss har lärt sig (Fishbein 
& Ajzen, 1975). Respondenten Emily talar om att hon är mycket väl medveten om vad hon 
bör äta. Detta till trots så ”lever hon inte som hon lär”. 
  

”Jag är en jävel på att veta vad som är hälsosamt att äta men inte så bra på att 
efterleva det jag själv vet.” Emily 

 
Enligt teorin så har inte Emily tagit till sig vad hon har lärt sig dock har hon mottagit 
meddelandet men ej förstått det.   
 
 

4.4 Frukostens olika effekter 
 
Respondenterna upplevde ett antal olika effekter i samband med sin frukost. Det kunde handla 
om att de kände sig piggare, fick mer energi och orkade mer samtidigt som de var mätta 
längre. Likaså framkom det att ämnet frukost var något som alla hade en åsikt kring och mer 
än gärna delade med sig av sina erfarenheter och tankar. Kort och gott var det ett ämne som 
berörde.  
 

”Har man ätit en bra frukost märker man det främst på att man är mycket 
piggare på eftermiddagarna” Anders 

 
 ”Jag skulle bli jävligt grining om jag inte fick frukost” Mårten 
 
 ”Får jag inte min frukost så blir jag hängig och på dåligt humör” Marianne 
 
Som framkommer av citaten ovan är det genomgående väldigt starka ord som respondenterna 
använder för att beskriva hur de känner då de inte äter frukost. Ordval som jävligt grinig, 
hängig, på dåligt humör och piggare tyder på att frukosten är något som frambringar väldigt 
starka känslor hos våra respondenter. Vidare var även flera respondenter noga med att 
framhäva det lugn och den rofylldhet de tyckte att frukosten frambringade. Detta var en 
känsla eller ett tillstånd som de inte tyckte någon annan måltid kunde skapa. En del 
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respondenter ansåg det extra viktigt att frukosten intogs i sitt egna hem där den fungerade som 
en ”time out” från vardagen medan ett fåtal istället helt saknade aptit på morgonen. Förutom 
de näringsfysiologiska effekterna av att äta frukost är således också de mentala och 
psykologiska aspekterna något som är av stor betydelse för våra respondenter när det gäller 
deras förhållningssätt till sin frukost.  
 

”Det bästa med frukosten är att sitta och vakna till på morgonen. Just frukosten 
har en sån avkopplande effekt på mig” Lisa 
 
”Jag behöver ta det lugnt på morgonen, därför försöker jag sitta minst 25-30 
minuter och äta min frukost, ta det lugnt, läsa tidningen och tänka på vad som 
kommer att hända under dagen” Marianne 

 
Just detta känslomässiga förhållningssätt som flera respondenter har till sin frukost påverkar, 
enligt Oskamp (1977), även deras attityd till detta objekt. Den känslomässiga komponenten är 
en av tre saker som påverkar en persons attityd gentemot ett visst objekt. Genom att våra 
respondenter upplever att frukosten frambringar en positiv sinnesstämning hos dem 
medverkar det även till att de får en mer positiv attityd till frukosten. Då en attityd inte är 
synonymt med ett beteende utan istället kan ses som en förberedelse till ett beteende ökar 
respondenternas inställning sannolikheten till ett mer frukostmedvetet beteende. Detta är 
något som förstärks ytterliggare då en majoritet av respondenterna anser att frukosten är 
dagens viktigaste måltid. Åtskilliga gånger under intervjuerna återkommer respondenternas 
resonemang just till det att frukosten är dagens viktigaste måltid och vilka positiva effekter de 
upplever i samband med att de äter en välbalanserad frukost.  
 

”Ät frukost som en kung, lunch som en prins och middag som en tiggare är 
något som alla människor borde efterleva men det gör jag inte ens själv” Lisa  

 
”Det är inte roligt att skriva ned att man dricker o´boy5 till frukost, enligt 
dagens nyttohysteri ska man inte dricka o´boy till frukost” Emily 

 
Resonemanget tyder på att respondenterna inte alltid agerar rationellt. Hausman (2005) 
påvisar de dubbla ändamålen som ofta förekommer vid matkonsumtion, nämligen nyttighets- 
och njutningsaspekten. Innebörden med dessa dubbla ändamål är att konsumenten inte alltid 
agerar rationellt och väljer ett sunt och hälsosamt alternativ, utan istället överskrider 
njutningen som uppkommer vid konsumtionstillfället nyttighetsaspekten. Även Feurst (1991) 
menar att många konsumenter väljer att prioritera smaken vid sina matval framför faktisk 
kunskap och olika nyttoargument.  
  
Ur vårt empiriska material har vi även kunnat identifiera en kamp mellan sömn och frukost. 
Vid en närmare titt så framstod det väldigt tydligt att båda begreppen var av yttersta relevans 
för våra respondenter. Flertalet respondenter upplevde tidsbrist som en av de sämsta 
faktorerna de förknippade med sin frukost. Just bristen på tid gjorde att många valde att äta en 
väldigt rutinmässig och standardiserad frukost för att effektivisera sina morgonritualer. Andra 
valde i sin tur att handskas med tidsbristen genom att enbart äta en enklare frukost eller i 
några respondenters fall, helt avstå från den. Samtidigt var alla eniga om att inte offra någon 
sömn för att på så sätt erhålla mer tid till sin frukost. Denna kamp var inte alltid något som 
alla respondenter var medvetna om utan i somliga fall framstod detta fenomen som något 
naturligt och förutbestämt, och sedermera inte något som den enskilda individen hade fattat 

                                                 
5 O´boy är ett chokladpulver som blandas med mjölk och bildar chokladdryck 
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ett aktivt beslut gällande. Således tenderar konsumenten att uppleva en mer eller mindre 
medveten motstridighet mellan sin frukost och sin sömn.  
 

”Mina morgonrutiner är avsiktligt noga planerade så jag kan sova så länge som 
möjligt” Lisa 

 
”Allt beror på sömn, jag vill sova längre på morgonen så därför köper jag 
frukost på vägen” Jonas 

 
Enligt våra respondenter utgör både sömn och frukost några av människans mest 
grundläggande behov. De är båda något som människan behöver tillgodose sig för att fungera 
och må bra. Båda behoven framstår således som positiva och majoriteten av respondenterna 
vill äta en ordentlig frukost varje morgon men faller ofta för frestelsen med mer sömn. De 
anser att frukosten är viktig men de är samtidigt inte beredda att offra någonting för den. 
Genom att sova en halvtimme längre upplever respondenten en omedelbar belöning i form av 
att vara utvilad. Däremot är det uppenbart att de inte upplever samma omedelbara belöning 
genom att förändra sin frukost. Positiva effekter av att äta frukost, såsom mer energi och att 
bli piggare, blir därmed lidande till förmån för sömn. Feurst (1991) talar i ett sammanhang om 
behov och motivation, och menar att behov är något som avser nutid medan motivation 
istället syftar till framtiden. Det medför att sömn utgör ett behov som konsumenten 
eftersträvar att tillfredsställa omedelbart medan en förändring av frukostvanorna istället 
handlar om att motivera sig till en, i framtiden, förändrat hälsotillstånd.   
 
Vi tycker oss därför kunna utröna att respondenterna upplever mer kortsiktiga fördelar med 
sin sömn, jämfört med om de äter frukost. Detta innebär att de genom att sova en halvtimme 
längre på morgonen och istället hoppa över eller ordentligt minska ner på tiden de förlägger 
på sin frukost känner sig piggare och mår bättre i det ögonblicket väckarklockan ringer. Med 
frukosten däremot, framkommer det att de upplevda fördelarna visar sig först i ett senare 
skede av dagen. Respondenternas resonemang tolkar vi som att de med minsta möjliga 
ansträngning vill uppnå bästa möjliga resultat. Om så är fallet skulle det kunna innebära att 
lathet är en betydande parameter i respondenternas förhållningssätt till sin frukost.  
 
Samtidigt kan vi från detta resonemang dra tydliga paralleller till frukostens olika effekter på 
individen. Som nämnts tidigare beskriver respondenterna med väldigt starka ord deras 
upplevelser av att äta respektive inte äta frukost. Dessa faktorer som påverkar ens humör och 
välmående överensstämmer i stora drag med de effekter respondenterna beskriver att de 
upplever i samband med mer eller mindre sömn. Resonemanget resulterar i att det vinningar 
respondenterna upplever i samband med mer sömn förlorar de i form av ett slarvigare 
näringsintag. Dessutom kan vi ur respondenternas svar urskilja att den vinning de upplever i 
samband med mer sömn och mindre frukost skulle vida överstigas av de positiva effekter de 
upplever i samband med lite mindre sömn och en ordentlig frukost. Detta eftersom 
respondenterna upplever liknande symtom av att äta frukost som att sova mer.  
 
Vidare kan vi dra tydliga paralleller till studien där Lappalainen et al (1997) påvisade att 
tidsbrist var den största barriären till att äta en mer hälsosam kost. I enlighet med Broberg och 
Lagerwall (2005) kan även denna kamp mot tiden som våra respondenter upplever vara ett 
tecken på bristande självdisciplin och motivation. Eftersom merparten av respondenterna inte 
var villiga att offra en del av sin sömn till förmån för frukosten tenderar de att sakna tillräcklig 
motivation till att ändra sitt beteende. Östberg (2006) menar i sin tur att människor inte 
eftersträvar att konsumera vissa substanser som är hälsosamma på grund av ett biologiskt 
behov utan istället för den positiva effekt som kan uppstå i framtiden. Han väljer att likna 
fenomenet med hälsosam kost som en bro mellan dagens och ett i framtiden önskvärt stadium. 
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Är konsumenten inte medveten om vad det framtida stadiet innebär och vilka positiva effekter 
det medför är sannolikheten stor att denne inte känner tillräcklig motivation till att ändra sina 
kostvanor i en mer hälsofrämjande riktning (Östberg, 2006). Eftersom flertalet av våra 
respondenter äter en väldigt rutinmässig frukost så innebär detta i enighet med teorin att de 
således inte har upplevt de effekter som en förändrad frukost kan ge på deras välmående. De 
känner därför inte heller något behov eller motivation till att förändra sina frukostvanor. 
Enligt Feurst (1991) skulle ett sådant beteende innebära att konsumenterna saknar kunskap 
om sambanden mellan kost och hälsa. I vår studie tenderar detta dock vara missvisande då 
flera respondenter tydligt poängterar de negativa effekter de upplever då de slarvar med sin 
frukost, det vill säga ”hoppar över” frukosten till förmån för någonting annat.    
 
 

4.5 Frukostens dubbla ändamål 
 
Många respondenter i studien anser att frukosten är väldigt rutinmässig. De framhöll att den 
var tråkig och enformig samtidigt som de inte skulle ha något emot att förnya den och därmed 
göra frukosten mer variationsrik. Anna påpekar exempelvis att hon tycker att hon är en väldigt 
tråkig frukostmänniska och säger att: 
 

”Jag äter en väldigt enformig frukost. Det spelar ingen roll om det är helg eller 
vardag, den ser ändå alltid likadan ut” Anna 

 
Warde (1994) beskriver tvetydigheten kring konsumenters matvanor med hjälp av olika 
antinomier. För Annas del faller hennes val av frukost under det som Warde kallar tradition 
vilket innebär att hon väljer att äta en frukost där hon vet vad hon får och utan några 
oförutsedda överraskningar. Samtidigt antyder hon tvetydigheten kring sitt frukostval när hon 
berättar att hon gärna skulle förnya frukostvanorna. Hon dras således mellan Wardes begrepp 
tradition och nymodighet.  
 
Anledningen till frukostens rutinmässighet beror enligt flertalet av respondenter på att det inte 
finns ett tillräckligt bra utbud av frukostprodukter. När vi intervjuar Niklas berättar han till 
exempel att han ofta saknar ett gott och nyttigt bröd med lite tuggmotstånd när han är i affären 
och handlar. Resonemanget belyser Wardes (1994) antinomi mellan hälsa och njutning, då 
han söker efter produkter där han inte behöver göra avkall på vare sig njutning eller 
hälsoaspekten. Det blir därmed ett sätt för honom att försöka eliminera valet av produkter och 
undvika den ångestladdade känsla det kan frambringa när han tvingas välja bort ett alternativ 
för ett annat. 
 
Ytterliggare aspekter av denna tvetydighet kunde skönjas hos vissa respondenter när de 
berättade om sin syn på ekonomi kopplat till den mat de konsumerade.  
 

”Jag skulle gärna vilja äta melon eller juice till frukost men det är så dyrt så det 
har vi bara vid finare tillfällen” -Marianne 

 
Precis som Marianne, uttrycker även Lisa att en av anledningarna till att hon inte väljer att äta 
sin drömfrukost, som är fruktsallad, är just att det skulle bli för dyrt i längden eftersom det 
kräver att hon har färsk frukt hemma ständigt. Vidare framhäver Jonas hur oekonomiskt det 
blir för honom att köpa sin frukost ute på morgonen. Samtliga respondenters beskrivningar av 
kostnaden för sin frukost är tydligt förenliga med Wardes (1994) beskrivna tvetydighet mellan 
ekonomi och extravagant. Enligt Warde blir konsumenter i allt större utsträckning 
prismedvetna när det gäller maten de konsumerar. Mariannes citat ovan är ett talande exempel 
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på detta när hon poängterar att de bara konsumerar vissa produkter vid vissa speciella 
tillfällen med anledning av produkternas höga pris. Samtidigt går det att dra paralleller från 
Jonas beteende gällande att köpa sin frukost ute med den beskrivna antinomin mellan 
bekvämlighet och omtänksamhet (Warde, 1994). Då han ofta väljer att köpa en färdig frukost 
ute anammar han ett bekvämligare alternativ till förmån för mer sömn. 
 

”Jag snosar tills jag ligger på gränsen till att jag hinner om jag stressar, sen 
funderar jag på om jag ska käka frukost men svaret blir alltid: jag tar det på 
vägen” -Jonas 

 
Noterbart med dessa dubbla ändamål som är förknippade med en individs frukostvanor är 
skillnaderna i de rådande förutsättningarna för respektive antinomi. När exempelvis Marianne 
berättar i stycket ovan att hon väljer bort frukt och juice på grund av de höga kostnader som är 
förknippade med dessa produkter tenderar hon att agera mer rationellt än när Emily säger: 
 

”Jag är en jävel på att veta vad som är hälsosamt att äta men inte så bra på att 
efterleva det jag själv vet” Emily   

 
I Mariannes fall slits hon mellan motstridigheterna ekonomi och extravagant, och tvingas 
därmed anpassa sitt val efter sin plånbok. För Emily däremot innebär motstridigheten att hon 
ställs inför valet mellan hälsa och njutning. Vid ett sådant beslutsfattande är det svårare att ta 
ställning till de olika alternativen och fatta ett beslut. Detta eftersom hon i praktiken skulle 
kunna välja vilket som och i sitt beslutsfattande slits hon mellan tvetydigheten kring vad hon 
borde göra och vad hon helst vill göra. Således är det av relevans att poängtera de 
bakomliggande skillnader som föreligger konsumentens beslutsfattande gällande sin frukost.  
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5 Slutsatser  
 
I detta avsnitt har vi sammanställt de delar av vår analys och resultatredovisning som kan 
svara på vår valda frågeställning, Hur resonerar konsumenten kring sin frukost? Vi ger våra 
respondenters syn på frukosten.     
 
 
Gemensamt för samtliga respondenter i studien är att de ser sin morgon som en ritual som 
tidsmässigt är noga planerad. Flertalet respondenter väljer att likna morgonsysslorna vid ett 
schema som de sällan avviker från för att vara så effektiva som möjligt. För vissa 
respondenter innebär detta att deras frukost utgör en av flera andra sysslor som de ska hinna 
med, medan andra istället väljer att hoppa över frukosten till förmån för mer sömn. Alla 
respondenter upplever en kamp mot tiden under morgonen där de försöker sova så länge som 
möjligt men ändå hinna med morgonen viktigaste bestyr. 
 
Vidare påvisade studiens deltagare att de var väl bekanta med de effekter som följer av att äta 
frukost. I vissa fall gällde det omvända resonemanget, nämligen att de var väl medvetna om 
de negativa effekter som uppstod om de inte åt någon frukost på morgonen. Dessa effekter 
kunde innebära att de kände sig trötta, hängiga eller griniga om de inte åt någon frukost 
samtidigt som flertalet poängterade att de orkade mer och blev piggare när de väl åt frukost. 
Under samtalen med respondenterna gällande frukostens effekter så framkom det även att 
frukosten var ett ämne som skapade väldigt starka känslor. ”Jävligt grinig” och ”på dåligt 
humör” var ord som framkom för att beskriva en utebliven frukost. Anmärkningsvärt med 
resultatet var dock att denna vetskap till trots kunde ett antal av respondenterna ändå tänka sig 
att hoppa över frukosten till förmån för andra sysslor, vanligtvis sömn.     
 
Med anledning av den upplevda morgonrutinen påvisar studien att respondenterna anammar 
olika vanor för att underlätta beslutsprocesserna på morgonen samt undvika obehagliga 
överraskningar. Dessa vanor gör att de som deltagit i undersökningen ständigt utför sina 
morgonbestyr i en närmast schemaliknande procedur. Frukosten som förtärs har dock 
förändrats med tiden genom påverkan från olika håll. Då respondenterna uttrycker att det 
finns ett allt för smalt produktutbud bland frukostartiklar så blir förändringen från ljust bröd 
till mörkt bröd en i sammanhanget relativt stor förändring. I undersökningen har vi således 
kunnat identifiera att deltagarnas vanor har utsatts för någon form av förändring som i sin tur 
har bidragit till ett förändrat konsumtionsbeteende. 
 
Just begreppet påverkan är även det något som vi funnit väldigt centralt och ständigt 
återkommande i den här studien. Vid analyserandet av det insamlade empiriska materialet 
framkommer det att deltagarna återkommande exponeras för diverse påtryckningar som 
indirekt kan resultera i att de påverkas gällande sin syn på frukosten. Vissa respondenter 
belyser även vikten av att den påverkan de utsätt för inte kommer från någon med syftet att 
enbart sälja produkter. De vill med andra ord att budskapet och informationen ska komma 
från, som de uttrycker det, tillförlitlig källa.  
 
De dubbla ändamålen vad gäller frukostkonsumtionen är också det något som visar sig vara 
av stor betydelse för konsumenten. Framförallt innebär detta den tvetydighet som 
respondenterna upplever i samband med olika beslut som måste fattas i samband med deras 
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frukost. I många sammanhang tvingas de att göra ett val där de måste välja bort en sak 
framför någonting annat. Respondenterna upplever det många gånger som svårt att konsumera 
en frukost som är både nyttig och som samtidigt framkallar njutning. Just den här 
tvetydigheten är även något som kan kopplas samman med de vanor som flertalet 
respondenter skaffar sig. För att undvika den här tvetydigheten och  därmed slippa bekymra 
sig över frukostens ibland dubbla ändamål så tenderar respondenterna vara extra mottagliga 
för olika vanor. Därigenom slipper de ställas inför de beslut och motstridigheter som det 
dagligen innebär att vara frukostkonsument.     
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6 Final 
 
I detta avsnitt ger vi dig som läsare vår syn på uppsatsämnet, vi avslutar stycket med en 
modell för att illustrera detta.  
 
 

6.1 Vår syn på uppsatsämnet 
 
Det vi har sett under arbetets gång är att de flesta respondenterna talar om viktminskning i 
samband med hälsosam kost. En av respondenterna anser själv att han aldrig har behövt tänka 
på vad han äter på grund av att han aldrig har haft några problem med vikten. En annan av 
respondent berättar att hon försöker äta ”nyttigt” då hon själv anser att överviktiga människor 
lever kortare än ”normalviktiga” personer. Således framkommer det under undersökningens 
gång att flertalet av respondenterna inte talar om hälsosam mat i relation till att må bra och för 
att i framtiden undvika hälsorelaterade sjukdomar så som diabetes typ två. Under rubrik 1.1.2 
Dagens matkonsumtion, så talar vi om functional food. Functional food är livsmedel som är 
utvecklade för att förebygger kostrelaterade sjukdomar (Functional food science center, 
2006). En av respondenterna i undersökningen uttrycker sig så här när vi samtalar om 
hälsorelaterade sjukdomar: 
 
 ”Man lever i förnekelse, diabetes och fetma det drabbar inte mig” Jonas 
 
Vi anser att detta citat är väldigt talande. Respondenten är en ung person som enligt vår 
mening inte tycker att han behöver tänka på sjukdomar som oftast drabbar de som är 
överviktiga, då han anser att han själv inte är överviktig. Ingen av respondenterna talar om 
mat som förebygger sjukdomar utan istället talas det endast om viktminskning som skäl att 
konsumera ”nyttig” mat.  
 
Även då respondenterna inte tänker på frukosten ur en ren hälsoaspekt så har de ändå 
påverkats att äta, som de själva ser det, hälsosamt genom mörkt bröd och produkter med 
mindre socker. Genom media och den pågående hälsodebatten så har flertalet av våra 
respondenter valt att byta eller lägga till någonting på sitt frukostbord, samtidigt som de inte 
helt vill erkänna att de har blivit påverkade av den pågående debatten.   
 
Efter att ha att studerat hur konsumenter resonerar krig sin frukost så har vår syn på 
frukostvanor, allteftersom arbetet har fortlöpt, förändrats. Vi tycker oss själv kunna se ett 
mönster för hur respondenternas frukostvanor ser ut idag samt utvecklas med tiden. För att 
åskådliggöra vårt resonemang vill vi måla upp en modell som syftar till att ge dig som läsare 
en tydligare bild av vår syn på uppsatsämnet.  
 



FRUKOSTVANOR  HALLBERG & RIPP 

 34 

 

Figur 2. Egen bearbetning 
 
Vi har under samtalen med våra respondenter kunnat se en slående likhet, gällande 
frukostkonsumtionen. De äter alla en väldigt rutinmässig frukost och hela morgonprocessen 
följer ett väldigt inarbetat och standardiserat schema. Därför utgår vårt resonemang från 
väldigt starkt rotade vanor. Just frukost är något som många konsumenter finner ett lågt 
engagemang för och därav det utbredda vanebeteendet.  
 
Vidare menar vi att dessa vanor kontinuerligt utsätts för påverkan från olika håll vilket i sin 
tur medför att vanan ständigt utsätts för prövning. Påverkan härstammar främst från externa 
parter såsom massmedia och individens umgängeskrets. Den externa påverkan medför i vissa 
fall att konsumentens attityder och motivation till frukosten förändras.  
 
I de fall då konsumentens attityder eller motivation förändras kommer dennes framtida 
beslutsfattande att se annorlunda ut jämfört med de idag rådande åsikterna och attityderna. 
Detta skulle exempelvis vara fallet då en individ utsätts för hälsofrämjande påtryckningar och 
därigenom får en mer positivt inställd attityd till att konsumera hälsosamma produkter. När 
denne sedan i ett framtida skede ska välja mellan olika produkter inom samma kategori är 
sannolikheten stor att valet kommer att falla på den mest hälsosamma produkten, till skillnad 
från tidigare då valet enbart hade baserats på den då etablerade vanan.  
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Således kommer denna förändring i konsumentens beslutsfattande även orsaka en 
beteendeförändring. Något som i sin tur bäddar för att en ny vana kommer att etableras och 
som i framtiden kommer att ligga till grund för framtida beslutsfattande. Slutsatsen av 
resonemanget blir således ett kretslopp som ständigt går runt och därigenom gestaltar hur 
konsumenten ser på sin frukost. 
 
Av resonemanget ovan att döma så framkommer det tydligt att våra respondenter med jämna 
mellanrum har gjort mindre justeringar gällande sin frukost. Av dem själva att döma så 
handlar det inte om några stora saker och i vissa fall är de själva knappt medvetna om att de 
har anammat ett nytt beteende. Detta nya beteende framstår som en kontinuerlig utveckling 
där konsumenten ständigt strävar efter att förbättra sin tillvaro, och maximera nyttan av sin 
tid. Vad den här förbättringen innebär är dock något som är ytterst subjektivt och där varje 
enskild individ har en egen uppfattning om vad som är viktigt för just denne. Således behöver 
den här förändringen inte innebära att konsumenten övergår till att äta en mer hälsosam 
frukost eller börjar motionera varje morgon. Det skulle lika gärna kunna innebära att denne 
slutar äta frukost för att spara tid på morgonen. Det handlar alltså om att varje individ själv 
måste ta ställning till vad de helst vill och vad som skapar värde för dem, och inte så mycket 
om vad de av samhället skapade normerna säger. Vi skulle därför vilja likna den här 
utvecklingen med en form av evolution där individen ständigt är mottaglig för förbättringar 
eller försök till förbättringar. Huruvida denne själv är medveten om detta eller ej vill vi dock 
gärna ha osagt.   
 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Vi har i vår uppsats studerat hur konsumenter i åldern 18-35 år, som lever i ett 
samboförhållande, förhåller sig till sin frukost. För att få en ökad förståelse för ämnesområde 
anser vi att det skulle vara ytterst relevant att göra liknande studier med respondenter som har 
andra urvalskriterier. Går det exempelvis att identifiera några skillnader mellan personer som 
är sambos, och deras förhållande till sin frukost, med dem som lever i singelhushåll? Eller 
antar äldre personer ett annat förhållningssätt till sin frukost än yngre?   
 
Vidare tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka huruvida våra respondenters syn 
på sin frukost har utvecklats och/eller har förändrats över tiden. Därigenom skulle det vara 
möjligt att identifiera olika tidstypiska drag kring hur konsumenten ser på sin frukost. Detta 
skulle det även möjliggöra en jämförelse mellan den för tiden rådande samhällsdebatten kring 
kostvanor och konsumenternas syn på detsamma för att identifiera skillnader och likheter dem 
emellan. 
 
I den här uppsatsen har vi inte lagt någon vikt vid vad våra respondenter har ätit till frukost. 
Vi har inte försökt kartlägga om de äter nyttigt eller vilka produkter de föredrar utan enbart 
hur de resonerar kring sin frukost. Därför menar vi att det skulle vara intressant att ur ett 
samhällsperspektiv titta på vad människor verkligen konsumerar till frukost. Eftersom fetman 
blir alltmer utbredd i samhället och en ökad andel människor drabbas av hälsorelaterade 
sjukdomar så anser vi att frukostintaget är en viktig parameter för att förklara och förändra 
denna utveckling.    
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1 Dagboksmall 
 
För att vi ska få veta lite mer om dig och dina frukostvanor ber vi dig föra 
dagboksanteckningar under en vecka. Som ett komplement till dagboksanteckningarna ber vi 
dig även ta en bild, med en digitalkamera, på den frukosten du tänkt äta. Dagboken kommer 
att användas som underlag för en djupintervju som kommer att äga rum vid ett senare tillfälle. 
Det är endast uppsatsförfattarna som kommer att läsa dagboken, det vill säga Anna-Stina 
Hallberg och Peter Ripp, ditt namn kommer ej att redovisas i den färdiga rapporten.  
 
För att vi ska kunna få en så bra bild som möjligt av vad du konsumerar till frukost så ber vi 
dig vara så utförlig som möjligt! 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Namn: 
 
 
Ålder: 
 
 
Boendesituation: 
 
 
Sysselsättning: 
 
 
Vem sköter matinköpen i ert hushåll? 
 
 
Varför äter/äter inte du frukost? Beskriv 
 
 
Anser du att du är kostmedveten? 
 
 
Vad är en hälsosam frukost för dig? 
 
 
Anser du att ditt val av frukost påverkas av den pågående samhällsdebatten gällande 
hälsorelaterad mat?   

 
Dagboksanteckningar  
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Vi vill att du så utförligt som möjligt beskriver vad du äter till frukost dag för dag. Beskriv 
produkternas egenskaper (t ex sockerfri juice) och varför du valde att äta den valda frukosten. 
Nämn även var du var när du åt frukosten, vilken tid på dygnet du åt samt hur lång tid det tog 
att äta det. 
  
 
Dag 1  
Vad åt du? 
 
Var och när åt du detta? 
 
Ta en bild på din frukost med digitalkamera 
 
 
Dag 2 
Vad åt du? 
 
Var och när åt du detta? 
 
Ta en bild på din frukost med digitalkamera 
 
 
Dag 3 
Vad åt du? 
 
Var och när åt du detta? 
 
Ta en bild på din frukost med digitalkamera 
 
 
Dag 4 
Vad åt du? 
 
Var och när åt du detta? 
 
Ta en bild på din frukost med digitalkamera 
 
 
Dag 5 
Vad åt du? 
 
Var och när åt du detta? 
 
Ta en bild på din frukost med digitalkamera 
 
 
Dag 6 
Vad åt du? 
 
Var och när åt du detta? 
 
Ta en bild på din frukost med digitalkamera 
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Dag 7 
Vad åt du? 
 
Var och när åt du detta? 
 
Ta en bild på din frukost med digitalkamera 
 
 
Avslutande frågor 
 
Anser du att det här har varit en ”typisk” frukostvecka för dig? 
 
Har du något att tillägga dokumentationen av din frukost efter vecka veckan som gått? 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 
Inledning 

• Vem är du? (Berätta lite om dig själv) 
 

• Hur kändes det att föra dagboksanteckningar gällande din frukost? 
 

• Upptäckte du någonting som du inte tidigare var medveten om? 
 

• Anser du att dagboksveckan kan representera övriga veckor under året? 
 

• Går du just nu på någon diet? Om ja, vilken, varför och hur länge? 
 
Generella frågor 

• Är du medveten om de senaste årens hälsodebatt angående vad man bör och inte bör 
äta? T.ex. Fett, socker, kolhydrater? 

 
• Anser du att du påverkas av rådande hälsodebatt? Om jag på vilket sätt? Om nej 

varför? 
 

• Hur ser du på kopplingen mellan mat och hälsa? 
 
Frukost frågor 

• Är du bekant med uttrycket: frukosten är dagens viktigaste måltid? Vad betyder det för 
dig? 

 
• Om du skulle beskriva en vanlig morgon hos dig hur ser den ut, i övergripande drag? 

 
• Hur påverkas din morgon om du försover dig 20min?  

 
• Om du skulle beskriva din frukost med max fem ord, vad skulle det vara? 

 
• Vad är bäst resp. sämst med frukost? 

 
• Om du någon gång hoppar över frukosten, vad beror det på? 

 
• Om du skulle få välja helt fritt, vad skulle du då vilja äta på morgonen?  

 
• Finns det någonting på frukostbordet som är extra viktigt för dig? Någonting som du 

inte kan klara dig utan? 
 

• När du är utomlands finns det något du då saknar från Ditt frukostbord? 
 

• Vad tycker du skiljer din frukost mot övriga måltider? 
 

• Skulle du vilja ändra dina frukostvanor? Varför då? 
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Dåtid 

• Vet du vad din mamma resp. din pappa äter till frukost? 
 

• Kan du se någon likhet med vad du äter/inte äter till frukost idag med vad du åt när du 
var liten? 

 
• När bytte du ut/la till något till din frukost? 

 
• Kan du komma på något som du ätigt under en period som du sedan slutat med? Om 

ja, vad och varför? 
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Bilaga 3 Intervjuexempel 

 
Lisa 
Lisa tyckte det gick bra att föra dagboksanteckningar gällande sina frukostvanor. Däremot 
tyckte hon inte att det framkom något nytt, som hon tidigare ej varit medveten om kring 
hennes frukost. 

”Det var ganska kul eftersom man i större utsträckning än vanligt verkligen 
tänkte på vad man stoppade i sig” 

Någon uttalad diet har Lisa aldrig haft, utan hon försöker äta en allmänt varierad och god 
kost. Samtidigt berättar hon att ”lite GI-tänk är vettigt att ha när man lagar mat, det gör så 
att man får i sig alla nyttiga ämnen och samtidigt håller sig i form”. GI-metoden har hon 
kommit i kontakt med via olika medier som löpande publicerar reportage och artiklar kring 
ämnet. Lisa säger att hon läser lite om det och finner det ganska intressant, men menar 
samtidigt att det har gått lite till överdrift. 

”Skulle man följa allt som skrivs så skulle man snart inte kunna äta någonting. 
Står det exempelvis någonstans att man inte ska äta morötter skulle jag ta det 
med en stor nypa salt.” 

  Det som har haft störst påverkan på Lisa är den rådande sockerdebatten.  
”Socker är det jag tänker mest på när det gäller att äta hälsosamt, jag försöker 
undvika dolt socker och väljer gärna produkter som endast är lättsockrade. Jag 
tror även på ren mat, och försöker välja produkter utan en massa 
konserveringsämnen och andra tillsatser.” 

Lisa anser att en sund kost tillsammans med motion är utgångspunkten för att uppnå en god 
hälsa. Hon säger själv att när hon äter nyttigare märker hon att kroppen också mår bättre. 
Vidare så hon även medveten om att frukosten av många anses som dagens viktigaste måltid. 

”Ät frukost som en kung, lunch som en prins och middag som en tiggare är 
något som alla människor borde efterleva men det gör jag inte ens själv”  

Även om Lisa inte följer uttrycket fullt ut så försöker hon att äta en ordentlig frukost där hon 
får i sig tillräckligt med kolhydrater, proteiner och vitaminer. En vanlig morgon för Lisa 
börjar med att hon duschar, sen sminkar hon sig och därefter äter hon sin frukost. Efter 
frukosten fixar hon håret, klär på sig och sedan är det dags att åka hemifrån. Om hon skulle 
försova sig så blir det duschen hon i första hand skippar. 

”Jag skulle aldrig kunna åka hemifrån utan att äta någon frukost, men om jag 
är väldigt sen kanske jag minskar ner den till bara en banan eller något 
liknande”  

Lisa beskriver sin frukost som hälsosam, god och rutinmässig. Det bästa med den anser hon 
vara att kunna sitta och vakna till på morgonen, eftersom äta frukost har en avkopplande 
effekt på henne. Samtidigt poängterar hon att det sämsta med frukosten ofta är att den blir 
stressig och tar mycket tid på morgonen. Hon menar att det är sällan som hon hinner sitta lika 
länge som hon hade velat. Trots tidsbristen på morgonen vill Lisa inte offra en halvtimmes 
sömn för att få längre tid till frukosten. 

”Mina morgonrutiner är avsiktligt noga planerade så jag kan sova så länge som 
möjligt” 

Om Lisa hade fått välja helt fritt så skulle hon gärna äta American Pancakes eller fruktsallad 
till frukost, främst på helgen. Hon väljer dock att inte göra det för att det tar ganska lång tid att 
tillaga och är ganska onyttigt. Fruktsallad tror hon även skulle bli ganska dyrt i längden 
eftersom det kräver att man har färsk frukt hemma ständigt. Bland de saker hon äter idag finns 
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det inget som är extra viktigt för Lisa, utan hon poängterar att hon främst finner det viktigt att 
få något i magen. Det som enligt Lisa skiljer frukosten från övriga måltider är att den 
tidsmässigt känns mer inklämd, den ska ätas vare sig man vill eller ej. 

”Jag äter aldrig något varmt till frukost som jag gör i övriga måltider, eftersom 
det tar alldeles för lång tid på morgonen”  

Lisa anser sig vara nöjd med sina frukostvanor och känner inte att hon vill ändra dem. Om 
hon skulle ändra frukostvanorna skulle det innebära att det tog mer tid i anspråk på morgonen 
och således mindre sömn, något som inte skulle vara aktuellt. Lisa tycker sig kunna se vissa 
likheter med sina föräldrars frukostvanor. 

”Precis som mamma och pappa försöker jag äta sånt som jag står mig på lite 
längre”  

Vidare tycker Lisa att det inte finns så stora likheter mellan den frukost hon äter idag och den 
hon åt när hon var yngre.  

”Jag hade svårt att äta frukost under i stort sett hela min uppväxt, jag var aldrig 
hungrig på morgonen. Idag är det konstigt nog helt tvärtom” 

De största förändringarna som har skett gällande Lisas frukost är att hon har gått över till mer 
fiberberikade produkter samt lagt till en banan på frukostbordet. Anledningen till 
förändringarna är främst att det känns gott och matigt samt håller henne mätt. Hon har även 
minskat ner på juicedrickandet och övergått till en lättsockrad yoghurt för att få i sig en mer 
hälsosam kost. Under en period drack Lisa o´boy till frukost, men det är något hon har 
frångått nu.  

”Ett tag drack jag o´boy till frukost för det gjorde mjölken godare, men eftersom 
den innehåller så mycket socker har jag slutat med det”  

 
 


