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Författare: Larsson, Joar (2016). Kosttillskott och sociala mediers påverkan på 

individers självuppfattade kroppsbild 

 

Abstract 

 

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between the 

individual frequency of use of both supplements and social media and how it can be 

linked to a poor body image. 

Method: A semi-structured questionnaire study of quantitative approach was created to 

investigate the respondent’s supplements habits, social media habits and their self-

estimated body image. These questionnaires were then uploaded to a group on 

Facebook. This Facebook group exists to discuss training and diet. After completing the 

questionnaire the study had 54 respondents of which 51 had completed the entire survey 

and data could be fed into SPSS where the analysis of the results could be made. 

Results: The results of this study show that individuals who have a better body image 

use supplements and social media more. It also shows that individuals who use social 

media and supplements exercise more frequently. 

Conclusion: The results of this study deviates from previous research done in both 

areas. This may be because there is an absence of target group in the study, or that the 

study contains too few respondents. 

 

Keywords: body image, social media, public health, supplements. 
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Författare: Larsson, Joar (2016). Kosttillskott och sociala mediers påverkan på 

individers självuppfattade kroppsbild 

 

Sammanfattning/Abstrakt 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka samband mellan individers 

användningsfrekvens av både kosttillskott och sociala medier och hur det kan vara 

kopplat till kroppsuppfattning 

Metod: En semistrukturerad enkätstudie av kvantitativ ansats skapades för att 

undersöka respondenternas kosttillskottsvanor, sociala media vanor och deras 

självuppskattade kroppsuppfattning. Denna enkät delades ut i en grupp på Facebook 

skapad för att diskutera träning och kost. Efter genomförd enkätundersökning hade 

studien 54 respondenter varav 51 hade fullföljt hela enkäten och data kunde matas in 

SPSS där analyser av enkätresultaten gjordes.  

Resultat: Studiens resultat visar på att individer som i större utsträckning använder 

kosttillskott och laddar upp bilder på sociala medier tränar mer. Samt har en bättre 

kroppsuppfattning än de som inte brukar kosttillskott och lägger upp bilder på sociala 

medier.  

Slutsats: Resultatet i denna studie skiljer sig från tidigare gjord forskning inom båda 

områden. Detta kan bero på att det finns en avsaknad av målgrupp och/eller för få 

respondenter i studien.  

 

Nyckelord: Kroppsuppfattning, sociala medier, folkhälsa, kosttillskott. 
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1.0 Bakgrund 

 

Under 2000-talet har Sverige upplevt en stark ökning i antalet medlemmar på olika 

träningsanläggningar runt om i landet. Det ligger i tiden att ta hand om sig själv och sin kropp 

och sedan 2007 har antalet aktiva medlemmar i idrottsföreningar gått från 2.3 miljoner aktiva 

medlemmar till nästan 3.2 miljoner år 2014 (Riksidrottsförbundet, 2015). Att vara vältränad och i 

form är populärt i tiden och för att komma i bra form måste man hålla en bra kost och hålla sig 

fysiskt aktiv (Zatsiorsky et al, 2006).  

 

Många väljer att göra detta på ett gym eller träningsanläggning, där ett fler antal individer kan 

träna gemensamt eller individuellt och ha olika mål även fast det är under samma tak. Gymmets 

sociala aspekt kretsar främst kring träning och allt vad det innebär, exempelvis de senaste 

träningsformerna, övningarna, träningsscheman och kosttipsen. De individer som redan är i god 

fysisk form och besitter en kroppssammansättning som är eftertraktansvärd inspirerar och 

påverkar andra. Kroppsammansättning syftar på hur en individ är byggd fysiskt, t.ex underviktig, 

muskulös eller överviktig.  

 

Under senare år har människor kommit i mer kontakt med sociala medier och kostillskott. 

Forskning visar att individer som använder sociala medier, TV och internet påverkas av dess 

innehåll och hur representationen av kroppsidealet för både män och kvinnor visas genom 

internet, TV och sociala medier (Larsson et al, 2010). Ett ohälsosamt skönhetsideal och 

kroppsideal kan leda till en försämrad kroppsuppfattning och dess följdsjukdomar, t.ex 

depression, ätstörningar och lågt självförtroende  (Larsson et al, 2010).  

 

Individer som tränar och umgås på gymmet påverkas ständigt av intrycken de får från sina 

medmänniskor och samhället (Frisén et al, 2014). I samhället finns normer och sociala koder för 

hur en individ ska se ut och agera mot andra människor (Larsson et al, 2010). Denna studies 

syfte är att undersöka individers kroppsuppfattning och vilka attityder de har kring främst sitt 

eget utseende och hur det påverkar deras kroppsuppfattning. Individer som rapporterar en positiv 

kroppsuppfattning lider i mycket mindre utsträckning av depression, lågt självförtroende och 

dålig kosthållning, oavsett kön (Gillen, 2015). Individer som lider av en försämrad 

kroppsuppfattning löper ökad risk för depression, ätstörningar, ohälsosamma livsvanor och 

psykiska besvär (Blashill et al, 2015). Detta innebär att sträva mot att individer ska ha en 

förbättrad kroppsuppfattning kan leda till mindre folksjukdomar och en mer produktiv och 

välmående population (Blashill et al, 2015). 
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1.1 Kroppsuppfattning och kroppsideal 
 

Begreppet kroppsuppfattning innefattar att ha positiva eller negativa åsikter angående sin kropp. 

Individens kroppsuppfattning styrs av dess tankar och attityder kring sitt utseende och samhällets 

kroppsideal (Frisén et al, 2014). Individer påverkas konstant av samhällets normer och ideal som 

samhället har skapat (Larsson et al, 2010.). Kroppsuppfattning och kroppsideal är resultat utav 

detta och har skapats av hur vi ser och dömer både oss själva och andra (ibid.). Samhället kan 

påverka individens kroppsuppfattnting och kroppsideal genom att individen omedvetet försöker 

anpassa sig till samhällets normer (Larsson et al, 2010). Att vilja anpassa sig själv och sin kropp 

till den samhället påstår är hälsosam och uppfattas som vacker kan för vissa individer vara svårt 

och kan leda till dålig självkänsla och en försämrad kroppsuppfattning. Varje dag kommer 

individer i kontakt med kroppsideal, oavsett om det kommer från TV, reklam eller internet 

(Larsson et al, 2010).  

 

Globaliseringen sedan mitten av 1900-talet har gjort att skönhetsindustrin och vad som uppfattas 

som skönhetsideal och kroppsideal har blivit standardiserats i jämförelse med hur det såg ut förut 

när olika kulturer hade olika kropps och skönhetsideal (Jones, 2008). I dagens västvärld tolkas 

skönhet och kroppsidealet via media, kändisar och olika kulturer som anser att vara smal och 

muskulös är skönhetsidealet (Jobsky, 2014). Hur skönhetsidealet ser ut går att se från olika 

källor, bland annat via media, TV och reklam men också på leksaker för barn, exempelvis hur 

dockor för både pojkar och flickor avbildas (Cash et al, 2011). Bland dessa dockor avbildas män 

som muskulösa och kvinnors med smala midjor och stora bröst eller andra kroppsdelar som 

förknippas med sexualitet. De kroppsideal som existerar förknippas med självkontroll, disciplin, 

goda värderingar och att vara framgånsrik, vilket i samhället anses vara värdefullt och något som 

individer bör sträva emot för att uppnå (ibid.).  

 

2014 gjordes en longitudell studie på 2100 unga män från USA. Studien byggde på att mäta ung 

mäns kroppsuppfattning under åren 1996-2009 för att se hur deras kroppsuppfattning påverkar 

deras välmående (Blashill et al, 2014). Resultatet  visade på att ha en försämrad 

kroppsuppfattning under en längre ökar risken för individen att drabbas av dåligt självförtroende 

och kan leda till depression som följdsjukdom (ibid.).  

 

Den höga prevalensen av en dålig kroppsuppfattning bland unga i samhället kan leda till många 

följdsjukdomar, ohälsosamma livsvanor och psykiska besvär (Rodgers et al, 2015). Det finns 

många risker med att ha en dålig kroppsuppfattning till följd av ett kroppsideal som är svårt att 

uppnå. Riskerna med att ha en dålig kroppsuppfattning kan leda till b.la depression, viktupgång, 

förminskad fysisk aktivitet samt försämrad kosthållning (Rodgers et al, 2015). En dålig 

kroppsuppfattning ökar även risken för ätstörningar som exempelvis anorexia, ortorexi, bigorexi 

och bulimi (Mayo et al, 2015).   
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Att vilja förändra sin kroppsammansättning för att uppnå en bättre hälsa och en hälsosammare 

kroppsuppfattning är viktigt för både män och kvinnor (Gillen, 2015). I en studie gjord på 

kvinnor mellan åldrarna 18 och 22 visade det sig att 98 procent  av kvinnorna valde en smalare 

eller mer vältränad kropp än den de själva upplevde sig att ha, i syfte av hur de själva skulle vilja 

se ut (Smyth et al, 2013). För män är idealkroppen förknippat med en muskulär 

kroppsammansättning och män som inte upplever att de passar inom ramarna för den 

idealkroppen kan uppleva en försämrad kroppsuppfattning (Burlew et al, 2013).  

 

1.2 Anabola androgena steroider 

 

Anabola androgena steroider (AAS) är ett samlingsnamn för substanser som innehåller syntetiskt 

manligt könshormon, testosteron. I kroppen har testosteron en anabol och en androgen effekt. 

Den anabola effekten gynnar muskeltillväxt, ger dig en snabbare återhämtning och ökad styrka. 

En androgen effekt gör att en individ utvecklar manliga drag som t.ex. ökad skäggväxt, 

förstoring av adamsäpple, ökad övrig hårväxt och förändring av stämbanden (Lenehan, 2003). 

 

En studie från 2015 gjord på män i libanon där deltagarna i studien som blivit utsatta för en 

muskulär fysik visar att det finns kopplingar mellan användandet av AAS (anabola androgena 

steroider) och en försämrad kroppsuppfattning, även fast användarna är medvetna om riskerna 

med bruket (Hitti et al, 2015).  

Det visar enligt forskning på att individer som vill uppnå en önskvärd fysik i deras egna ögon 

kan ta till preparat även fast de är hälsofarliga och kan orsaka permanenta och/eller långvariga 

skador (Blashhill et al, 2015). 

 

1.3 Sociala mediers påverkan 

 

Framgången i tekonologin med TV, reklam och radio samt födseln av sociala medier som 

Facebook, Twitter och Instagram har under 2000-talet lett till att samhällets avspegling av hur 

idealkroppen ska se ut påverkas ständigt av massmedias porträttering av idealkroppen 

(Thompson, 2001). Både barn och vuxna lär sig hur de ska bete sig via värderingar och normer 

som de ärvt av individer runt omkring sig och från samhället som de befinner sig i (Beaudoin, 

2014). Detta påverkas av det som finns i närheten eller tillgängligt till individen. Detta sker 

primärt via skolan, familj och andra individer runt omkring oss och sekundärt via b.la 

massmedia, religion, kultur och demografi (ibid.).  

 

Att social media ger ökad risk för individers kroppsideal och deras egna kroppsuppfattning är 

tydligt. Social media, TV och internet styrs till viss del av dess medlemmar och då kommer även 
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representationen av hur en man eller en kvinna bör se ut att påverka miljön som denna ideala 

kroppsbild presenteras i (Larsson et al, 2010).  

I en ny studie från 2015 utförd på 11,000 vuxna i Nya Zeeland presenteras forskning som visar 

på att det finns samband mellan att ha en profil på facebook och att ha en försämrad 

kroppsuppfattning oavsett ålder och kön (Stronge et al, 2015). Studien visar även på att den 

dåliga kroppsuppfattningen man adapterar kan stanna kvar med individen från att man är ung 

tills att man når vuxen ålder och fortsätta under resten av livet (Stronge et al, 2015).  

 

Individers uppfattning av verkligheten är direkt kopplat till erfarenheter (Dahlgren, 2013). De 

erfarenheter man inte själv har upplevt eller har någon kunskap om kan påverkas av hur media 

framställer verkligheten (ibid.). Massmedia och reklam påverkar individens tankegång, känslor 

och attityd till  en produkt, detta kan exempelvis vara träningsformer, hälsokost, kosttillskott, 

träningsutrustning osv. Dahlqvist och Linde (2009) menar att individen som tar till sig reklam 

kommer undermedvetet att påverkas av reklamens tolkning och representation av produkten om 

individen inte har några tidigare kunskaper om produkten och riskerar att bli vilseledd av 

budskapet (ibid.). Massmedia använder sig av stora forum som TV, reklam, facebook eller 

instagram för att nå ut till så många som möjligt. Av dessa är internet den snabbast växande 

markanden och styr mycket av den media och normer vi påverkas av idag (Herman et al, 2002).  

 

I en studie från 2015 undersöks 112 kvinnors kroppsuppfattning med hjälp av en 

interventionsgrupp och kontrollgrupp där kvinnorna i interventionsgruppen fick i uppdrag att 

använda sig av Facebook eller en skönhetstidning för att se om de jämförde sitt utseende med 

kvinnor från tidignarna eller Facebook. Kontrollgruppen använde sig av en hemsida som ansågs 

vara neutral utseendemässigt (Fardouly et al, 2015). Kvinnorna som använde sig av Facebook 

rapporterade en försämrad självkänsla gentemot kontrollgruppen, kvinnorna från 

interventionsgruppen rapporterade missnöje med ansikte, hud och hår (ibid.). 

 

1.4 Kosttillskott 

 

Enligt livsmedelsverkets definition är ett kosttillskott. 

 

”Kosttillskott är livsmedel. Produkter som klassificeras som läkemedel eller naturläkemedel 

räknas alltså inte som kosttillskott enligt reglerna. Att kosttillskott är livsmedel innebär att de 

även omfattas av de generella regler som gäller allmänt för livsmedel. Bestämmelser om t.ex. 

märkning och presentation, närings- och hälsopåståenden, tillsatser, import, nya livsmedel etc. 

gäller således även för kosttillskott.” (LIVSFS 2003:9). 

 

Detta betyder att det finns krav på kosttillskotten, några av dessa är att det ska finnas en 

innehållsförteckning som presenterar uppsättning av näringsämnen i produkten. Det ska finnas 

information om RDI (rekommenderad daglig dos). Produkten får inte heller påstås ha egenskaper 
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som kan förebygga, behandla eller bota sjukdomar. Det måste även finnas övrig 

varningsmärkningar om produkten, exempelvis om den är olämplig för barn eller om det finns 

övriga hälsorisker med att  den rekommenderade dosen (LIVSFS 2003:9).  

 

Proteinpulver är ett pulver med höga halter av protein som kan utvinnas från flera olika källor. 

Två av de vanligaste är vassle och kasein. Vassle utvinns från mjölk och är den typ av protein 

som tas upp snabbast av kroppen. Vassleprotein kan hjälpa med proteinsyntensen och 

återhämtning efter träning (Gregory, 2009). Kaseinet har en längre proteinsyntes än vasslet och 

kallas därför för ett långsamt protein, i jämförelse med vassle. Denna tidsfördröja effekt gör att 

man undviker en katabol effekt i kroppen eftersom aminosyrorna från kaseinet distribueras under 

en längre tid och skapar en bra förutsättning för muskeltillväxt och återhämtning (Tang et al, 

2009).  

 

Essential amino acids (EAA) är essentiella aminosyror som är livsnödvändiga. Kroppen kan inte 

bilda dessa aminorsyror själv utan att vi måste få i oss det från fullvärdiga protein t.ex. fisk, ägg 

eller kött. EAA används främst för att öka prestationen, muskelsyntesen och förbättra 

återhämtningen (Tipton et al, 1999).   

 

Kreatin finns naturligt i människans vävnader som har en hög energiförbrukning och hjälper till 

att ge extra energi vid hög belastning av hjärt och skelettmuskulatur. Kreatin påverkar även 

prestationen hos användaren genom att öka styrkan under korta intervaller med styrkelyftning 

men har ingen direkt effekt vid aerob träning (Terjung et al, 2000). Pre-workout (PWO) är ett 

kosttillskott som innehåller en blandning av ingredienser som t.ex koffein, kreatin och taurin. 

PWO säljs i piller och pulverform. Syftet med användningen av PWO är att det ska öka 

individens muskeluthållighet, fokus och förhindra att individen blir uttmattad och förhindra 

trötthet (Spradley et al, 2012).  

 

Enligt Peixoto (2001) så finns det två nya trender som uppstått för män och deras 

kroppsuppfattning under början av 2000-talet, det manliga kroppsidealet avbildas nu som mer 

muskulär än tidigare och det blir mer och mer vanligt med en försämrad kroppsuppfattning hos 

unga män. Användningen av kosttillskott ökar och därav även en ökad risk för ätstörningar 

(Peixoto, 2001) 

 

En studie från USA gjord på 201 ungdomar (101 kvinnor och 100 män) visar på hur 

användningen av kosttillskott kan vara en väg till bruk och missbruk av anabola steroider i följd 

av en försämrad kroppsuppfattning (Hildebrandt et al, 2012). Studien genomfördes genom flera 

enkätundersökning som undersökte deltagarnas kosttillskottsvanor. Studien visar att oberoende 

av kön så kan en individ som lider av en dålig kroppsuppfattning drabbas av ätstörningar som 

anorexia och bullimi, tvångsträning (ortorexi), perfektionism och användning av illegala och 

farliga substanser exempelvis narkotika och/eller AAS. Studien syftar även på att vissa 
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kosttillskott ska ha större påverkan på individers attityder mot AAS, i detta fall syftar studien på 

muskelbyggande och fettförbrännande tillskott (Hildebrandt et al, 2012).  

 

En annan studie gjord på män från Libanon visar på att individer som brukar kosttillskott och blir 

utsatt för sociala medier som föreställer muskulära kroppar kan ha en mer positiv inställning till 

AAS. Studien syftar på en anslutning mellan att vilja uppnå en mer muskulär och önskvärd fysik 

och att bli utsatt för idealiserade bilder (Melki et al, 2014).  

 

En studie från Australien gjord på 1148 män i åldrarna 11-22 har undersökt unga mäns 

kroppsuppfattning och deras användning av kosttillskott. Studien visade att unga män som 

använder sig av vitaminer, proteinpulver, spotdrycker och energidrycker inte var lika nöjda med 

sin kropp som övriga deltagande (Zali et al, 2014). En studie av Raudenbush och Meyer (2003) 

utförd på  107 män med en medianålder på 19 år från olika idrottslag visar att idrottare och 

tränande individer som använder kosttillskott spenderar mer tid på gymmet och löper större risk 

för överanvändning av kosttillskott och detta kan vara en grund för riskbeteende medfört av ett 

vridet kroppsideal som kan vara grunden för en försämrad kroppsuppfattning och alla risker som 

det medför (Raudenbush et al, 2003). 

 

2.0 Problemformulering 

 

Att ständigt känna press på sig själv över att se ut på ett visst sätt kan vara en extrem påfrestning 

för en individ både psykiskt och fysiskt (Blashill et al, 2014). Under det senaste decenniet har 

kroppsidealet utvecklats snabbt och påverkats av massmedia, TV och internet. Problemet 

grundar sig i samhällets uppfattning av idealkroppen (Thompson, 2001). Hur påverkar en 

individs kroppsuppfattning han/henne? Forskning visar på att användning både av sociala medier 

och kosttillskott kan påverka individes kroppsuppfattning och därmed både psykiskt och fysiskt. 

Användare löper risk att drabbas av exempelvis ångest, dåligt självförtroende, ätstörningar, en 

försämrad kroppsuppfattning och depression (Rodgers et al, 2015). 

 

2.1 Syfte och frågeställning 

 

Att undersöka samband mellan individers användande av kosttillskott och sociala medier och hur 

det kan vara kopplat till kroppsuppfattning. 

 

- Hur många är det som använder kosttillskott och uppladdning av bilder, och i vilken 

utsträckning?  

- Finns det skillnad i användning bland kvinnor/män? 
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3.0 Metod 
 

3.1 Design 

 

Studiens design är en kvantitativ tvärsnittstudie där en enkät skapades för att samla in data. 

Enkäten är skapad via Google Forms. I enkäten har jag tagit hänsyn till Trost (2007) och hans 

exempel på hur man bör bygga attitydfrågor. I denna studie användes en femgradig skala där 1 

indikerar ett lågt värde och 5 indikerar ett högt värde relaterat till frågans innebörd. I studien 

använder jag mig av både öppna och slutna svarsalternativ, även om majoriteten är slutna 

svarsalternativ så är det att föredra då det kan vara tidskrävande för respondenten att svara på för 

omfattande frågor då detta kan påverka respondentens vilja att besvara och i sin tur orsaka 

bortfall. Enkäten är skriven på ett vardagligt språk för att minimera risken för att respondenten 

inte ska uppleva att de inte förstår vissa frågor och på så sätt stärka reliabiliteten hos enkäten och 

minska bortfall (ibid.). 

 

Denna enkät lades upp som en länk på Tränings och Kosts facebooksida av mig som en inbjudan 

till folk att besvara enkäten. Enkäten utgavs under tre tillfällen. Detta på grund av 

facebookgruppens policy angående uppladdning av länkar och data. Om ingen agerar i 

kommentarsfältet eller på något annat sätt använder min uppladdning förutom att använda länken 

till enkäten så försvinner uppladdningen efter ett antal minuter och jag var tvungen att ladda upp 

länken igen tills att jag hade fått in tillräckligt med svar. Efter den tredje uppladdningen hade 54 

respondenter svarat varav 51 av dessa kan användas till resultat och analys. Inga övriga 

insamlingsinstrument har använts i denna studie. 

 

3.2 Urvalsmetod 
 

I undersökningen deltog det totalt 54 respondenter. 23 män (45%) och 28 kvinnor (55%). 

Könsfördelningen var relativt jämn men kvinnor är svagt överrepresenterade. Av respondenterna 

var det 18 personer mellan 16-25 år (35%), 17 personer mellan 25-35 år (33%), 15 personer 

mellan 35-55 år (29%) och 1 person var 55+ (2%). Utav 54 respondenter var det tre stycken som 

inte fullföljde hela enkäten eller har missat vitala svarsalternativ. Detta innebär att studien har ett 

bortfall på 6%. Undersökningen har då 51 deltagare vars svars kan användas för att analysera 

data. De tre respondenter som inte fyllt i enkäten fullständigt räknas som internt bortfall. 

 



Joar Larsson 

Examensarbete Folkhälsovetenskap 30 HP 

 

13 

 

 

3.3 Datainsamling  

 

Deltagarna valdes med ett bekvämlighetsurval och undersökningen genomfördes digitalt på 

internet. Enkäten laddades upp i gruppen  ”Träning och Kost” på Facebook. Det är en grupp för 

kost och träning och består av över 21,000 medlemmar av varierande kön, ålder, 

träningserfarenhet, värderingar, etnisk bakgrund och socioekonomisk status 

(https://www.facebook.com/groups/salmi.personligtranare/?fref=ts). Denna grupp är skapad med 

syfte att diskutera träning, kosttillskott och nya rön samt dela med sig av bilder och videos på sin 

träning. Deskriptiva värden för delgarna i studien presenteras i tabell 1. 

 

Valet av metod kan ge ett bredare perspektiv över hur individer uppfattar sig själva och sin 

kropp, oberoende av individens tidigare erfarenheter, mål med träning, ålder och bakgrund. 

Kriterierna för att vara med i denna studie är då att man är medlem i gruppen träning och kost på 

facebook och att man utför någon typ av fysisk aktivitet. Dessa kriterier bör uppnås för att 

statistiken ska kunna ge en överskådlig bild över individers attityd mot kosttillskott, träning och 

social media och hur det påverkar deras kroppsuppfattning.  

 

Till denna studie har inte någon enkätmall använts. Utan enkätfrågorna har framtagits i 

samarbete med min handledare med hänsyn till syfte och frågeställningar. Detta på grund av att 

det inte finns några tidigare etablerade enkäter som kan användas till studien. Enkäten innehåller 

24 frågor.  Enkäten inleds med frågor om respondentens kön, ålder sysselsättning, civilstånd och 

utbildningsnivå. Efter det fortsätter enkäten med frågor som handlar om hur mycket tid 

respondenten lägger på fysisk aktivitet, deras träningsvanor och deras attityd mot fysisk aktivitet 

och hur dessa faktorer påverkar respondentens psykiska och/eller fysiska tillstånd. 

Fortsättningsvis kommer frågor om respondentens attityder mot kosttillskott.  Frågor som berör 

respondentens användningsfrekvens, produktval och hur respondenten fick information om 

kosttillskotten. De sista frågorna berör respondentens sociala media vanor, om de använder sig 

av sociaal medier för att dela med sig av bilder från deras träning och deras attityd mot 

användning av bilder, samt en öppen fråga angående anledning till delning av bilder på social 

media. Enkäten avslutas med en fråga om respondenten kan tänka sig att vända sig till 

dopingpreparat för att ytterligare förbättra sin fysik och kroppsuppfattning (se bilaga 1). 

 

3.4 Dataanalys 

 

Trost (2007) anser att det är viktigt att skapa datainsamlingsinstrument som gör att det blir lätt 

för respondenten att ta till sig och svara på. Han menar på att vara noggrann med vilket 

instrument man använder och det bör syfta till att uppnå trovärvädiga svar som besitter hög 

svarsbenägenhet (Trost, 2007).  
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För att skapa enkäten användes Google Forms. Google Forms är ett onlineverktyg där du kan 

skapa enkäter och göra mindre analyser samt diagram och tabeller av den insamlade data 

(https://docs.google.com/forms/). För att göra statistiska analyser av enkätsvaren har SPSS 

22.0.0 0 (Statistical Package of Social Science använts. 

 

Den insamlade data presenteras i både deskriptiva och analyserande tabeller. För att analysera 

den data som samlats in har alla resulutat från enkäten och variabler matats in och analyserats 

och bearbetats med hjälp av SPSS 22.0. För att analysera samband mellan variabler har flera chi-

square tester genomförts där signifikansnivån sattes vid 5 procent (p=<0,05).   

 

Nedan beskrivs de variabler där bivariata anlyser skapats som presenteras i resultatet. 

 

- Kön och självuppskattade kroppsuppfattning 

- Träningsmål och kostillskottsvanor 

- Självuppskattade kroppsuppfattning och kosttillskottsvanor 

- Träningsfrekvens och kostillskottsvanor 

- Kön och deras sociala media vanor (uppladdning av bilder) 

- Träningsfrekvens och sociala media vanor 

- Sociala media vanor och kostillskottsvanor 

- Självuppskattade kroppsuppfattning och sociala media vanor 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Denna studie kommer att utgå från de fyra forskningsetiska principer som gäller foskning inom 

det samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsområdet (Vetenskapsrådet, 2011). 

  

Informationskravet – Forskaren ska informera respondenter och deltagare om vilka typer av 

villkor som gäller för studien samt respondentens uppgift. De bör också upplysas om att 

deltagande i studien är frivilligt och att de har all rätt att avbryta sin medverkan. 

  

Samtyckeskravet – Forskaren skall samla in respondentens samtycke angående deltagande i 

studien. 

 

Konfidentialitetskravet – Forskaren måste förvara personuppgifterna så att obehöriga inte ska 

kunna komma åt informantionen. 

 

https://docs.google.com/forms/
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Nyttjandekravet –Uppgifterna som samlats in får endast användas för studiens 

forskningsändamål och inte för några andra ändamål (ibid). 

 

Eftersom enkäten inte berör frågor som kan medge erkännande till brott eller skulle ha någon 

åldersgräns krävs det inte att respondenten är myndig. Eftersom enkäten inte är utdelad 

personligen så är samtyckeskravet relevant då medlemmar på träning och kost själva väljer om 

de vill delta i studien, alltså är medverkan frivillig. Detta berör även samtyckeskravet då att välja 

att delta i studien och besvara enkäten godkänner respondentens samtycke. Eftersom studien är 

helt anonym så kommer inte studien i konflikt med konfidentialtetskravet. Denna studie kommer 

endast att använda den data som samlas in i forskningssyfte, studien kommer endast att användas 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar och kommer inte att användas till andra 

ändamål. 

 

4. Resultat 
 

4.1 Kroppsuppfattning 
 

Tabell 1: Deltagarnas kön, ålder och utbildningsnivå. 

Kön Antal (=n) Andel (%) Totalt (=n)   

Man 23 45 51   

Kvinna 28 55    

Ålder N     

16-25 18 36 51   

25-35 33 33    

35-55 15 29    

55+ 1 2    

Utbildning      

Grundskola 26 51 51   

Gymnasium 14 27    

Högskola 11 22    

 

 

Tabell 2: Respondenternas självuppkattade kroppsuppfattning. 1 representerar ”mycket dålig” 

och 5 ”mycket bra”.  

  

 Hur skulle du uppskatta ditt fysiska välmående? 

1-5 Antal (n=) Andel (%)  

1 0 0  

2 2 4  
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3 13 25  

4 36 71  

5 0 0  

Total 51 100  

    

    

Som framgår av tabell 2 så har ingen av respondenterna angett ett värde under 2. 2 (4%) har 

angett 2, 13 (25%) har angett 3, 36 (71%) har angett 4 och inga respondenter har angett deras 

kroppsuppfattning som 5.    

 

Tabell 3: Könsfördelningen hos respondenterna och deras kroppsuppfattning. 

Kön Hur nöjd är du med ditt fysiska utseende?  Total 

1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%)  

Man 2 (9) 3 (13) 10 (43) 8   (35) 0 (0) 23 

Kvinna 0 (0) 4 (14) 11 (39) 13 (47) 0 (0) 28 

Total 2 (4) 7 (14) 21 (41) 21 (41) 0 (0) 51 

(χ
2
(3) = 2.919, p=0.404) 

 

Som framgår av tabell 3 hade 24 (85%) av kvinnorna en kroppsuppfattning som var 3 och över, 

medans 18 (78%) av männen rapporterade ett värde som var 3 och över. Skillnanden mellan män 

och kvinnor var dock inte signifikant (p=0.404) 

 

4.2 Kosttillskott 

 
Tabell 4: Könsfördelning och kosttillskottsbruk 

 

 Använder du kosttillskott? 

Kön Ja (%) Nej (%)      

Man 19 (83) 4   (17)      

Kvinna 18 (64) 10 (36)      

Total 37 (73) 14 (27)      

(χ2(1)=2.129, p=0.114)        

        

Som framgår av tabell 4, var det 37 (73%) av respondenterna var det som använde kosttillskott. 

Utav kvinnorna var de 18 (64%) som brukar kosttillskott och 19 (83%) utav männen. Skillnaden 

mellan kvinnor och män var dock inte signifikant (p=0.114). 
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Tabell 5: Visar vilka kosttillskott som används av respondenterna. 

Kosttillskott Antal (n=) Andel (%)   

Proteinpulver 27 61%   

BCAA/EAA 26 59%   

Kreatin 13 35%   

Mineraler/Oljor 23 51%   

 

 

Tabell 5 visar de kosttillskotten som var populärast. Det mest populära var proteinpulver som 

användes av 27 (61%) av respondenter, EAA användes av 26 (59%), mineraler och oljor av 23 

(52%), samt kreatin som användes av 13 (35%) av respondenterna. 

 

Tabell 6: Respondenternas träningsmål och kosttillskottsvanor. Respondenten kan bara välja ett 

alternativ. PBI = prestera bättre inom en idrott, UBF = uppnå en bättre fysik, FRS = förebygga 

eller rehabilitera skador, KPF = känna sig pigg och frisk, TFT = tränar inför tävling. 

Vad har du för mål med din träning? 

Kostillskott PBI (%) UBF (%) FRS (%) KPF (%) TFT (%) Övrigt Total 

Ja 2 (5) 20 (54) 3 (8) 8 (22) 3 (8) 1 (3) 37 

Nej 3 (21) 8 (58) 1 (7) 2 (14) 0 (0) 0 (0) 14 

        

Total 5 (10) 28 (54) 4 (8) 10 (20) 3 (6) 1 (2) 51 

(χ2(5) = 4.482, p=0.482) 

 

Som framgår av tabell 6, har 20 (54%) av de respondenterna som brukar kosttillskott har angett 

att uppnå en bättre fysik är den mest populära anledningen att bruka kosttillskott. 3 (8%) har 

angett förebygga eller rehabilitera, 8 (21%) att känna sig pigg och frisk samt 1 (2%) har angett 

övrigt. Skillnanden mellan träningsmål och kosttillskottsbruk var dock inte signifikant (p=0.482) 

 

Tabell 7: Respondenternas kostillskottsbruk och hur nöjda det är med sitt fysiska utseende. I den 

1-5 gradiga skalan representerar 1: mycket dåligt,och 5: mycket bra. 

Kostillskottsbruk Hur nöjd är du med ditt fysiska utseende? 

1 (%) 2 (%)  3 (%) 4 (%) 5 (%) Total 

Ja 2 (5) 3 (9)  17 (46) 15 (40) 0 (0) 37 

Nej 0 (0) 4 (29) 4 (29) 6 (42) 0 (0) 14 
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Total 2 (4) 7 (14) 21 (41) 21 (41) 0 (0) 51 

(χ2(3) = 4.613, p=0.202) 

 

Som framgår av tabell 7, är det 17 (46%) av respondenterna som brukar kosttillskott som angett 

en kroppsuppfattning med värde av 3. 15 (40%) har angett 4. Av respondenterna som inte brukar 

kosttillskott är det 4 (28%) som angett 3, och 6 (42%) som angett 4. Tabellen visar även att 

procentuellt är respondenterna nästan lika nöjda vare sig bruk eller ej, då 10 (71%) av icke 

brukare har angett ett värde av 3 och över och 32 (86%) av brukarna. Skillnaderna är dock inte 

signifikanta (p=0.202). 

 

Tabell 8: Träningsfrekvens och kosttillskottsbruk, d/v = dagar/veckan. 

Kosttillskottsbruk Hur ofta tränar du? 

 1-2 d/v (%) 3-4 d/v (%) 5-6 d/v (%) 7 d/v (%) Total 

Ja 3 (8) 18 (48) 14 (37) 2 (5) 37 

Nej 5 (35) 3 (21) 5 (35) 1 (7) 14 

      

Total 8 (16) 21 (41) 19 (38) 3 (5) 51 

(χ
2
(3) = 6.827, p=0.078 

 

 

Som framgår av tabell 8, är det 32 (85%) av respondenterna som tränar 3-6 dagar i veckan som 

brukar kosttillskott och 8 (56%) av icke brukarna som tränar 3-6 dagar i veckan. Skillnaden 

mellan respondenter som brukar kosttillskott och inte brukar var dock inte signifikant (p=0.078). 

 

4.3 Social Media 
 

 Tabell 9: Könsfördelning och sociala media vanor 

 Brukar du ladda upp bilder på din kropp/träning på social media? 

Kön Ja (%) Nej (%) Total 

Man 13 (56) 10 (44) 23 

Kvinna 9 (32) 19 (67) 28 

    

Total 22 (43) 29 (57) 51 

(χ
2
(3) = 3.059, p=0.080 

 



Joar Larsson 

Examensarbete Folkhälsovetenskap 30 HP 

 

19 

 

Som framgår av tabell 9 hade 22 (43% ) av respondenterna laddat upp bilder på sig själva eller 

sin träning på social media, varav 13 (59%) var män och 9 (41% ) kvinnor. Skillnaden mellan 

män och kvinnor var dock inte signifikant (p=0.080).  

 

Tabell 10:  Träningsfrekvens och social media, d/v = dagar/veckan, UAB = Uppladdning av 

bilder på social media. 

  Hur ofta tränar du? 

1-2 d/v (%) 3-4 d/v (%) 5-6 d/v (%) 7 d/v (%)       Totalt (%) 

UAB      

Ja 1 (4) 10 (46) 9 (41) 2 (9) 22 (43) 

Nej 7 (24) 11 (38) 10 (35)  1 (3) 29 (56) 

      

Total 8 (16) 21 (41) 19 (37) 3 (6) 51 

(χ
2
(3) = 4.049, p=0.256 

 

Som framgår av tabell 10, är det 29 (56%) av respondenterna som inte lägger ut bilder och 22 

(43%) som gör det. De flesta av de som lägger upp bilder på social media tränar mellan 3-6 

dagar i veckan 19 (86%). Dock är skillnaden mellan respondenter som lägger upp bilder och de 

som inte gör det inte signifikant (p=0.256). 

 

När frågade efter anledningar till uppladdning av bilder var det två av respondenterna som valde 

att svara, de uttalade sig följande om ämnet: 

 

”För att förbättra exempelvis huden, men jag skulle aldrig göra så att jag fick en smalare midja 

eller större muskler.” 

 

En annan respondent skriver: 

 

”För att bilderna ska se bättre ut så att jag får mer likes och mår bättre över mig själv.” 

 

Tabell 11: Respondenternas frekvens till uppladdning av bilder på social media och deras 

kosttillskottsvanor. NM = någon gång i månaden, NV = någon gång i veckan, FV = flera gånger 

i veckan, VD = varje dag 

                       Hur ofta brukar du ladda upp bilder på social media? 

Bruk av 

kosttillskott 

      

Aldrig (%) NM (%) NV (%) FV (%) VD (%) Total (%) 

Ja 19 (51)  11(30) 3 (8) 3 (8) 1 (3) 37 (73) 

Nej 10 (72) 2 (14) 2 (14) 0 (0) 0 (0) 14 (27) 
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Total 29 (57) 13 (25) 5 (10) 3 (6) 1 (2) 51 

(χ
2
(4) = 3.579, p=0.466 

 

Som framgår av tabell 11,  är det 29 (57%) av respondenterna som aldrig lägger upp bilder, 

oavsett kosttillskotts bruk eller ej. Utav de som brukar är det 11 (29%) som lägger upp någon 

gång i månaden, 3 (8%) någon gång i veckan, 3 (8%) som laddar upp bilder flera gånger i veckan 

och 1 (2%) som laddar upp varje dag. Dock är skillnanden av brukare och icke brukare inte 

signifikant (p=0.466). 

 

Tabell 12: Respondenternas självuppskattade kroppsuppfattning och uppladdning av bilder på 

social media. KUF= kroppsuppfattning i skala 1-5, där 1 = mycket dålig, 5 = mycket bra. NM = 

någon gång i månaden, NV = någon gång i veckan, FV = flera gånger i veckan, VD = varje dag. 

KUF Hur ofta brukar du ladda upp bilder på social media? 

Aldrig (%) NM (%) NV (%) FV (%) VD (%) Total 

1 2 (100) 0 0 0 0 2 

2 5 (72) 1 (14) 1 (14) 0 0 7 

3 13 (62) 6 (28) 1 (5) 1 (5) 0 21 

4 9 (43) 6 (28) 3 (15) 2 (9) 1 (5) 21 

5 0 0 0 0 0 0 

       

Total 29 (57) 13 (25) 5 (10) 3 (6) 1 (2) 51 

(χ
2
(12) = 6.535, p =0.887 

 

Som framgår av tabell 12, så är det 29 (57%) av respondenterna som inte laddar upp bilder på 

sociala medier. Utav respondenterna som har skattat sin kroppsuppfattning som 4 är det 1 (5%) 

som angett att de laddar upp bilder varje dag. 2 (9%) som angett att de laddar upp bilder flera 

gånger i veckan. 3 (15%) som angett att de laddar upp bilder några gånger i veckan. Utav 

respondenter som har skattat sin kroppsuppfattning som 2 är det 0 respondenter som laddar upp 

bilder varje dag, 0 respondenter som laddar upp bilder flera gånger i veckan och 1 (14%) som 

laddar upp bilder några gånger i veckan. Skillnaderna var dock inte signifikanta (p=0887). 

 

5.0 Diskussion  

 

5.1 Resultatdiskussion 
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5.2 Kroppsuppfattning 

 
Larsson och Fagrell (2010) skriver i sin bok att samhället som individen vistas i kan påverka 

dens kroppsuppfattning och kroppsideal genom att individen hela tiden försöker anpassa sig till 

miljön som han/hon befinner sig i. Detta genom att kroppsnormen och skönhetsidealet blir mer 

prominent då det är fler individer som aktivt strävar mot den i just denna miljö (Frisén et al, 

2014). Detta kan leda till att fler individer blir mer uppmärksamma om sin fysik och vill förändra 

sin kroppssammansättnning för att uppnå dessa mål, det kan också leda till att individer känner 

sig mer stressade då de känner att träningsanläggningen påverkar deras psykiska och fysiska 

välmående (Larsson et al, 2010). Både kvinnor och män som tränar är ofta noga med vad de äter 

och genom tiden har det som anses vara hälsosamt ändrats, vilken mat som gav bäst effekt för 

träningen och vad man skulle äta för att uppnå  idealkroppen (Zatsiorsky et al, 2006). Sedan 

introduktionen av kosttillskott och lättillgängligheten av information så har skönhet och 

kroppsidealet fått en mycket fastare grund att stå på.  

 

Hildebrandt (2012) menar i sin studie att individer kan drabbas av samma följdsjukomar oavsett 

kön. Detta kan påvisa att båda könen löper större risk att drabbas av en försämrad 

kroppsuppfattning.  

 

Att vilja förändra sin kroppssammansättning för att uppnå en bättre hälsa är bra och viktigt för 

folkhälsan. Men att vistas i en miljö där individer har ett snarlikt skönhetsideal där man ska vara 

vältränad och vacker kan utsätta individer för risk. Då ju längre man är utsatt för en exponering 

desto större risk löper man att drabbas av sjukdom (Andersson, 2006). Detta kan vara 

applicerbart även för en försämrad kroppsuppfattning och osäkerhet i sig själv, då riskerna med 

exponering av ett pressat skönhetsideal kan vara farligt för individen (ibid.). Smyth och Heron 

(2013) har ett bra exempel på detta i en studie där unga kvinnors kroppsuppfattning undersöks  

och de beskriver att viljan att ändra på sin kropp är ständig och i deras studie så ville 98 procent 

av kvinnorna uppnå en annan fysik än den de besitter (ibid.). 

 

Från resultatet i denna studie kan man se både liknelser och skillnader med forskning tidigare 

gjort om kroppsuppfattning. Det kan också observeras att utav de kvinnor och män som brukar 

kosttillskott har majoriteten en relativt positiv kroppuppfattning,  då många från båda könen har 

lagt sin självuppfattade kroppsuppfattning som en trea eller fyra på en femgradig skala (se tabell 

2). Detta resultat är intressant då det helt motsäger vad tidigare forskning pekar mot, men vad 

kan det bero på? En möjlig förklaring till detta är att min urvalsgrupp kommer från olika 

generationer då jag har ett väldigt brett åldersspektrum med både yngre och äldre individer. 

Detta kan påverka studiens resultat och kan resultera i att resulten från denna studie blir 

devierande från tidigare liknande forskning. Då tidigare forskning pekar mot att både sociala 

medier och kosttillskott påverkar individens kroppsuppfattning på ett negativt sätt (Stronge et al, 
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2015). Det kan också bero på det forumet jag valt att vända mig till och dess medlemmar. 

Eftersom det är en sluten grupp med många medlemmar så kan min urvalsgrupps skönhetsideal 

och kroppsideal vara påverkat av andra individer i detta forum. Där det kan ha skapats en 

acceptans för att man ska få se ut som man vill. 

 

5.3 Kosttillskott 

 

Kosttillskotten har gjort att det har blivit bekvämt och enkelt att få i sig de näringsämnen man 

behöver för att ändra sin kroppssammansättning till en önskvärd. Både män och kvinnor 

påverkas av viljan att förändra sin kroppsammansättning och kroppsuppfattning och använder 

gärna moderna verktyg för att uppnå dessa mål. Detta syns tydligt i denna studie där majoriteten 

av deltagarna använder sig av kosttillskott i speciella syften för att nå en önskvärd fysik på ett 

smidigt och enkelt sätt. Men vad bidrar kosttillskotten med förutom ett enkelt och bekvämt sätt 

att förändra sin kroppsammansättning? Tidigare forskning visar att unga mäns kroppsuppfattning 

och deras användning av kosttillskott visar på att de inte är lika nöjda med sin kropp som 

individer som inte brukar kosttillskott (Zali et al, 2014). I denna studie skiljer sig resultatet från 

tidigare forskning (se tabell 3). Detta kan bero på att många av deltagarna i denna studie har en 

högre medelålder än i tidigare gjord forskning inom ämnet. Raudenbush och Meyer (2003) har 

kommit fram till liknande resultat som Zali (2014) när de undersökt idrottare och individer som 

tränar. Där finns en relation mellan tid som individer spenderar på träning och hur det är kopplat 

till överanvändning av kosttillskott som kan lägga grunden för en försämrad kroppsuppfattning 

(ibid.).  
 

Men hur kommer det sig att kosttillskott som ska vara till för att hjälpa att förbättra individers 

kroppsuppfattning i många fall försämrar den? Problemet kan grunda sig i att kosttillskotten blir 

ett verktyg för att förändra sin kroppsuppfattning men individens förväntningar kanske inte 

stämmer överrens med vad produkten utlovar, eller hur produktens reklam är presenterad kan 

vara vilseledande. Exempelvis görs det ofta reklam för kosttillskott genom att använda en individ 

som representerar det kroppsideal som är åtrovärt, oftast görs detta med män som besitter en 

överdrivet muskulös fysik med breda axlar och stora armar eller kvinnor som avbildas med 

smala midjor och stora bröst (Cash et al, 2011). Detta kan i sin tur innebära att individens 

förväntningar på produkten och resultat inte stämmer överrens med individens förväntningar på 

dess effekt och kan leda till frustration, depression och en försämrad kroppsuppfattning genom 

att individen förväntar sig en smidig och enkel väg till en bättre fysik men möts av motgångar 

(Peixoto, 2001). Dessa motgångar kan i sin tur orsaka osäkerhet hos individen och på så vis 

påverka hans/hennes kroppsuppfattning och självförtroende och kan i sin tur leda till alla de 

följdsjukdomar som depression, ohälsosamma livsvanor, psykiska besvär och ätstörningar 

(Rodgers et al, 2015).  
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5.4 Social Media 
 

I västvärlden görs mycket av den sociala tolkningen och kulturen utvecklas från TV, reklam, 

kända individer och media (Jobsky, 2014). Detta betyder att skönhetsidealet inte är det samma 

från individ till individ. Jones (2008) skriver att globaliseringen sedan mitten av 1900-talet har 

gjort så att skönhetsidealet och kroppsidealet har standardiserats och en gemensam bild av vad 

som är den ideala kroppen har framträtt mer prominent än tidigare (ibid.). 

 

Denna globalisering har framträtt genom att vi har bättre sätt att dela information med varandra 

än vad vi hade förr. Detta har under 1900-talet och 2000-talet gjorts via TV, radio och på senare 

tid också via internet och social media som facebook, instagram och twitter. Dessa plattformer 

har nu blivit stora för reklam, information, nöje och intryck från omvärlden. Inte minst när det 

kommer till skönhet och kroppsideal (Herman et al. 2002). Framgången utav dessa plattformer 

har gjort att idealkroppen har påverkats dels utav vi själva som individer men också hur 

samhället väljer att göra reklam och porträttera den fysik eller det skönhetsideal som är åtrovärt 

(Tompson, 2001). Dettta gäller människor i alla åldrar, men Stronge (2015) skriver att den 

uppfattning man har om sin kropp följer med från ung ålder till vuxen. Detta kan betyda att det 

kan vara fördelaktigt att studera åldersgrupper och göra omfattande insatser för unga individer. 

Eftersom de samhälle som vi befinner oss i nu inte bara begränsar sig till skolan, vänner, familj 

och kultur. Utan även TV, internet och radio kan de nya intrycken på en ung individ vara mer 

skadogörande än på en äldre då en äldre individ kan ha en bättre uppfattning av vad som är 

hälsosamt och till vilken grad man bör sträva efter att anpassa sig till samhällets normer. 

 

Det är bevisat många gånger att social media är skadligt för individers kroppsideal och 

hans/hennes egna kroppsuppfattning då den påverkas av allt som sker runt individen, (Beaudoin, 

2014).  Forskningen visar bland annat att om man har en profil på social media så existerar 

samband mellan profilen och att ha en försämrad kroppsuppfattning (Stronge et al. 2015). 

Resultaten från denna studie visar på att användningen av social media är kopplad till hur ofta 

och hur intensivt man tränar (se tabell 10) även om detta resultat inte är statistiskt signifikant.  

 

Exempelvis så har individer från studien angett att de som brukar kosttillskott lägger upp mer 

bilder (se tabell 11). 

 

De som rapporterar en bättre kroppsuppfattning delar också med sig av bilder i större 

utsträckning än de som har en sämre kroppsuppfattning (se tabell 12). Även om dessa resultat 

inte är statistiskt signifikanta i denna studie så kan det överskådligt ses att det stämmer med 

tidigare genomförd forskning i ämnet. Detta är intressant då de som redan är delvis nöjda med 

sitt utseende är de som kan vara med och lägga grunden för framtidens kropps och skönhetsideal.  

 

Individers uppfattning av verkligheten är kopplat till deras erfarenheter och både social media 
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och kosttillskott hjälper via reklam till att peverka individens känslor och attityder (Dahlgren, 

2013). Dels emot skönhetsidealet och idealkroppen, men även mot sin egna kroppsuppfattning, 

vilket påverkar individens hälsa.Två bra exempel är två av respondterna i studien som uttalade 

sig följande när de fick svara på frågan ”Brukar du redigera dina bilder med exempelvis 

photoshop?”. Har ena respontenden skrivit: ”För att förbättra exempelvis huden, men jag skulle 

aldrig göra så att jag fick en smalare midja.” den andra respondenten skrev på samma fråga: 

”För att bilderna ska se bättre ut så att jag får mer likes och mår bättre över mig själv.”  

 

5.5 Metoddiskussion 

 

Resultatet i denna studie bygger på en kvantitativ enkät med både öppna och stängda frågor. 

Valet av denna metod var för att kartlägga individer i Sveriges kosttillskottsbruk, sociala media 

vanor och träningsvanor för att se hur de kan påverka en individs kroppsuppfattning. 

 

En av svagheterna i denna studie är att det skulle behövas flera respondenter för att få en bredare 

bild över hur situationen ser ut. Detta kunde ha uppmärksammats om jag konstruerat en 

pilotstudie som jag i efterhand kunde sålla onödiga frågor, och lägga till frågor som kunnat 

gynna studien. Det skulle även vara fördelaktigt att dela in respondenterna i åldersgrupper 

och/eller könsgrupper och undersöka dessa separat, alltså en studie med bara manliga deltagare, 

och en med kvinnor. Dels för att se om det finns skillnader i vilken idealkropp och skönhetsideal 

som de olika generationerna och åldrarna väljer att sträva efter, och dels för att undersöka hur 

genusfrågan påverkar studiens resultat.  

 

Styrkorna i denna studie är att det har gett en generell bild på användandet av kostillskott och 

social media av individer som tränar på olika nivåer och frekvens, oavsett ålder och kön.  

 

6.0 Fortsatt forskning 

 

För fortsatt forskning skulle det vara fördelaktigt att välja deltagare utefter kriterer som ålder och 

kön. Detta för att om man kan göra interventioner på unga individer så växer de upp med ett 

hälsosamt skönhet och kroppsideal och på det sättet kan individer sträva mot ett samhälle där 

skönhetsidealet och kroppsidealet inte är styrt av de som redan besitter det, utan de som strävar 

mot det. Det hade även vart intressant att studera hur individers som tränar inför olika mål, eller 

inom olika idrotter t.ex hur uppfattar en kroppsbyggare sin kroppsuppfattning och hur påverkar 

t.ex social media och kosttillskott honom/henne, jämfört med en individ som utför styrkelyft, 

spelar hockey eller löper långdistans? 
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6.1 Slutsats 

 

Med hjälp av den här studien har jag börjat kartlägga hur social media och kosttillskott påverkar 

en individs kroppsuppfattning. Resultaten visar att individers träningsfrekvens påverkar både 

deras kostillskottsvanor och sociala media vanor. Denna studie visar ingen generell skillnad 

mellan kvinnor och män och har svårt att påvisa statistiskt signifikanta resultat. Men den visar att 

använingen av kosttillskott och social media är hög, och därmed är riskerna att drabbas av dålig 

självkänsla, depression och en försämrad kroppsuppfattning lika höga för båda könen. 

 

Detta skapar möjlighet för framtida forskning inom området, det skulle vara intressant att 

undersöka hur och varför social media och kosttillskott påverkar individen psykiskt eller fysiskt, 

och varför man väljer att följa vissa ideal och normer. Att undersöka och spekulera i hur 

kroppsuppfattning och kroppsideal utvecklas, genom att dels studera hur skönhet och 

kroppsidealet blev som det är idag, och hur den skulle kunna utveklas i framtiden. För framtida 

studier kan det även vara fördelaktigt att undersöka olika åldersgrupper i taget då det kan ge en 

bättre bild av hur sociala medier och kosttillskottsbruk påverkar de olika generationerna och om 

som forskninge säger, att en försämrad kroppsuppfattning är mer prominent bland yngre 

individer. 
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Bilaga 2 – Missivbrev 

 

Hej 

 

Jag heter Joar Larsson och skriver för tillfället min C-uppsats på Högskolan i Gävle inom det 

Hälsopedagogiska programmet. 

 

Denna uppsats är ämnad att undersöka hur individers sociala media vanor och kosttillskott kan 

påverka kroppsuppfattningen. Hur många är det som använder social media och kosttillskott, i 

vilken utsträckning? Samt om det finns några skillnader mellan män och kvinnor? 

 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet. Men har också för avsikt 

att göra en kvantitativ undersökning för att analysera samband mellan kroppsuppfattning, social 

media och kosttillskott. Därför vädjar jag er att delta i min studie och besvara enkäten. Enkäten 

består av 24 frågor och tar mellan 5-10 minuter att besvara. 

 

Enkäten tar hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet 

självklart är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta att besvara enkäten. 

Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.   

 

Om ni har några frågor eller funderingar kring enkäten kontaknar ni mig eller min handledare. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Joar Larsson            hhp13@jln.hig.se 

Joaquim Soares       joaquim.soares@miun.se 
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