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Abstrakt 

Bakgrund: En av människokroppens främsta funktioner är att vara fysiskt aktiv och detta är 

essentiellt genom hela livet. Vuxna över 18 år rekommenderas att uppnå minst 150 minuter 

fysisk aktivitet per vecka med måttlig intensitet och bör spridas ut under veckan. Fysisk 

aktivitet minskar bland annat risken för förtida död och hjärt-och kärlsjukdomar. 

Hälsoinspirerade appar kan förbättra livsstilsvanor såsom kost och fysisk aktivitet och därmed 

förebygga sjukdomar. Sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationsplattformar. 

Det har visat sig finnas ett samband mellan användandet av sociala medier och en försämrad 

självbild och kroppsuppfattning. 

Syfte: Syftet med studien var att ge en inblick i hur fysisk aktivitet hos vuxna kvinnor i 

åldersgruppen 18-60 år influeras av användandet av sociala medier och hälsoinspirerade appar 

samt hur sociala medier inverkar på självbild och kroppsuppfattning hos yngre och äldre 

kvinnor. 

Deltagare: Deltagarna var 165 stycken vuxna kvinnor inom åldrarna 18 till 60 år.  Den yngre 

åldersgruppen (18-30 år) innefattade 114 deltagare. Det var 19 deltagare i åldersgruppen 31-

40 år och 32 deltagare i åldersgruppen 41-60 år. 

Metod: En digitaliserad enkät utformades för att besvara frågeställningar om 

bakgrundsinformation, användning av sociala medier, fysisk aktivitet, kroppsuppfattning samt 

självbild. 

Resultat: Studiens resultat visar att 95% av kvinnorna var fysiskt aktiva och 33% av dessa 

var aktiva 4-6 timmar per vecka. Studien har visat liten medvetenhet kring hur sociala medier 

kan appliceras på fysisk aktivitet hos kvinnorna 18-60 år. Yngre kvinnor använder sociala 

medier i en större utsträckning samt upplevde sämre kroppsuppfattning och självbild jämfört 

med äldre kvinnor. 

Konklusion: Studien har besvarat frågeställningarna genom att användandet av sociala 

medier och appar kan främja fysisk aktivitet hos kvinnor samt att det finns en skillnad i 

användandet av sociala medier, jämförelse och självbild mellan åldersgruppen 18-30 och 31-

60. 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, appar, kvinnor, sociala medier, självbild, 

kroppsuppfattning 

  



 
 

Abstract 
Background: One of the primary functions of the human body is to be physically active and 

this is essential throughout life. Adults over 18 years of age are recommended to achieve at 

least 150 minutes of physical activity per week with moderate intensity spread throughout the 

week. Physical activity reduces the risk of premature death and cardiovascular diseases. 

Health-inspiring apps can improve lifestyle habits such as diet and physical activity and thus 

prevent diseases. Social media is a collective name for communication platforms. A 

connection between the use of social media and a deteriorated self-image and body image has 

been found.   

Purpose: The purpose of the study was to give an insight into how physical activity in adult 

women in the age group 18-60 years is influenced by the use of social media and health-

inspired apps, and how social media affects self-image and body image in younger and older 

women. 

Participants: The participants were 165 women in the ages 18 to 60 years. The younger age 

group (18-30 years) included 114 participants. There were 19 participants in the age group 

31-40 years and 32 participants in the age group 41-60 years. 

Method: A digitized questionnaire was designed to answer questions about background 

information, use of social media, physical activity, body image and self-image. 

Result: The study's results show that 95% of the women were physically active and 33% of 

these were active 4-6 hours per week. The study has shown little awareness regarding how 

social media can be applied to physical activity in women 18-60 years. Younger women use 

social media to a greater extent and experienced poorer body image and self-image compared 

to older women 

Conclusion: The study has answered the purpose that the use of social media and apps 

promote physical activity in women and that there is a difference in the use of social media, 

comparison and self-image between the age group 18-30 and 31-60. 

Keywords: Physical activity, physical inactivity, apps, women, social media, self-image, 

body image  
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1 Introduktion 

”Att uppnå bästa möjliga hälsa är varje människas grundläggande rättighet.” (WHO:s 

konstitution, Folkhälsomyndigheten, 2015, s.11). 

 

Långsiktig och varaktig fysisk aktivitet är ett viktigt verktyg för att uppnå förbättrad hälsa hos 

världens befolkning (WHO, 2018). I det moderna samhället av idag då digitalisering och 

sociala medier är en del av vardagen för allt fler människor utgår den här studien från ett 

intresse av att undersöka hur fysisk aktivitet och sociala medier potentiellt hänger ihop. Det 

skulle kunna innebära att medvetandegöra detta möjliga samband och att kritiskt synliggöra 

möjligheter och problem med detta.   

 

1.1 Fysisk aktivitet / fysisk inaktivitet 

En av människokroppens främsta funktioner är att vara fysiskt aktiv och detta är essentiellt 

genom hela livet (Warburton, Gledhill & Quinney, 2001; WHO, 2015). Fysisk aktivitet kan 

definieras i linje med FYSS (2016) som beskriver att det innefattar all kroppsrörelse som ger 

en ökad energiförbrukning jämfört med existerande energiförbrukning i vila. Fysisk aktivitet 

kan genomföras strukturerad eller spontant för att bibehålla fysisk hälsorelaterad funktion. 

Exempelvis friluftsliv, aktiv transport i vardagen (cykling/ promenad) och motion/ fysisk 

träning (Folkhälsomyndigheten, 2016; FYSS, 2016). FYSS (2016) rekommenderar att vuxna 

över 18 år bör uppnå minst 150 minuter fysisk aktivitet per vecka med måttlig intensitet och 

bör spridas ut under veckan. Utöver dessa 150 minuter rekommenderas även 75 minuter 

högintensiv aktivitet och två muskelstärkande pass bör genomföras varje vecka. 

 

Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för bland annat förtida död och hjärt- och 

kärlsjukdomar men förbättrar också allmän hälsa, livskvalitet, kognition och fysisk kapacitet 

(Henriksson & Sundberg, 2016). 

 

Fysiologiska fördelar är bland annat förändrade blodfetter (Warburton, Nicol och Bredin, 

2006), ökad insulinkänslighet (Henriksson & Sundberg, 2016), positiva effekter på hjärtat, 

kroppssammansättning och skelettmuskulatur (Henriksson & Sundberg, 2016; Myers et al. 

2004; Warburton et al. 2001; Warburton et al. 2006; WHO, 2015). Statistik på den svenska 

befolkningen från 2015 visar att 68% av kvinnorna och 74% av männen i åldern 16-29 år är 

fysisk aktiv minst 30 minuter per dag. Åldern 30-44 visade att 67% av kvinnorna och 69% av 
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männen var fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag.  I åldern 45-64 visade att 62% av 

kvinnorna och 61% av männen var fysisk aktiva minst 30 minuter per dag (SCB, 2019).   

 

Fysisk inaktivitet beskrivs enligt FYSS (2016) som en avsaknad av kroppsrörelse, det vill 

säga en energiförbrukning som är nära energiförbrukningen i vila. Fysisk inaktivitet är ett 

stort hälsoproblem (WHO, 2018) och forskning har även rapporterat hälsorelaterade 

skillnader mellan kvinnor och män som är kopplade till beteenden såsom kostvanor, fysisk 

aktivitet och användning av tobak och alkohol (Folkhälsomyndigheten, 2015). Exempelvis 

tenderar män att använda alkohol och tobak i större utsträckning jämfört med kvinnor (både i 

Sverige och globalt) (WHO, 2018). Kvinnor uppges vara mindre fysiskt aktiva än män där 

32% av kvinnorna och 23% av männen är fysiskt inaktiva. Enligt WHO’s rapport 2018 

baserad på data från 2016 visar resultatet att 27% av kvinnorna och 23% av männen över 18 

år i Sverige är fysiskt inaktiva. Som en konsekvens av fysiska inaktivitet i flertalet av världens 

länder kan påföljder såsom icke-smittsamma sjukdomar resultera (WHO, 2018). 

 

Trots flertalet nämnda fördelar med fysisk aktivitet finns det även nackdelar vid en för hög 

belastning, vilket kan orsaka skada eller sjukdom. För att kroppen ska uppnå en fysiologisk 

adaption och prestationsutveckling krävs en överbelastning. Vila och återhämtning är dock 

nyckelfaktorer för att träningen ska ge positiv effekt. Vid en obalans mellan återhämtning och 

fysisk belastning samt vid negativ energibalans kan responsen från träningen utebli och 

ersättas av trötthet samt försämrad prestation. Det kan i sin tur öka risken för idrottsskador 

(Meeusen et al. 2013; Mountjoy et al. 2014) och negativ överträning eller 

överträningssyndrom (OTS) (Kenttä, Hassmen & Raglin, 2001). Sambandet mellan negativ 

energibalans, benskörhet och bortfall av menstruation kallas “Female Athlete Triad”. 

Begreppet blev sedan vidareutvecklat till Relative Energy Deficiency in sport (RED-S) med 

syfte att beskriva komplexiteten, men också för att inkludera män. RED-S är ett syndrom som 

kommer från otillräckligt energiintag och som kan påverka många aspekter såsom metabolisk 

hastighet, benhälsa, menstruation, proteinsyntes, kardiovaskulär- och psykologisk hälsa 

(Mountjoy et al. 2014). 

 

1.2 Sociala medier 

Facebook och Instagram är internetbaserade kommunikationsplattformar som går under 

termen “sociala medier”. Plattformarna tillåter användarna att skapa privata eller offentliga 

profiler, skapa nätverk med “vänner” eller “följare”, samt att dela och gilla de inlägg (ljud, 
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text och bild) som publiceras. Både för inspiration (Boepple, Ata, Rum & Thompson, 2016; 

Boepple & Thompson, 2016a) och motivation (Perloff, 2014). Instagram tillåter även 

användarna att använda så kallade hashtags för att identifiera utvalda ord, med syfte att 

underlätta framtida sökningar och skapa större spridning (Tiggemann & Zaccardo, 2015). 
Användningen av sociala medier är kraftigt åldersrelaterad: 95% i åldersgruppen 16-25 år och 

38% i åldersgruppen 66–75-år använder sociala nätverk på internet och användandet beskrivs 

också minska med stigande ålder (Findahl, 2014; Findahl & Davidsson, 2015). Internet och 

sociala medier används dessutom i större utsträckning mer av kvinnor än män (Fardouly & 

Vartanian, 2015; Tiggemann & Zaccardo, 2015). 

 

1.3 Hälsoinspirerade appar 

Med tanke på problematiken som kan uppstå vid fysisk inaktivitet är en intervention 

nödvändig (Schoeppe et al. 2016). Genom användandet av mobiler och surfplattor skapas en 

möjlighet att använda så kallade “Appar”. Apparna, ofta i kombination av pulsband, 

aktivitetsarmband eller liknande (exempelvis Fitbit, Lifesum eller Garmin) kan ge användarna 

möjlighet att sätta upp egna mål, mäta sin egen aktivitet, puls, sömn, steg och prestation samt 

är ett lågprisalternativ (Direito et al. 2014; FYSS, 2016; Middelweerd, Mollee, Van der Wal, 

Brug, Te velde, 2014; Schoeppe et al. 2016). Att mäta och registrera sin aktivitet på hälso- 

och träningsappar är något som nästan var tredje (29%) internetanvändare gör. Vidare 

beskrivs att hälften av unga kvinnor i åldern 16-35 år och ungefär en tredjedel av männen i 

samma åldersgrupp har en sådan app (Findahl, 2014). Hälsoinspirerade appar kan ge 

möjlighet att förbättra livsstilsvanor såsom kost och fysisk aktivitet och det rekommenderas 

att koppla samman flertalet appar för att uppnå långvarig god hälsa samt öka individens 

motivation och sammanhållning (Schoeppe et al. 2016). Socialt stöd har ett samband till 

fysisk aktivitet (Spiliotopoulos, Antonakaki, Ioannidis & Fragopoulou, 2016) vilket kan vara 

en anledning till att användning av flertalet appar (för utförligare information) resulterar i 

ökad motivation att bibehålla eller öka mängden fysiska aktivitet (Schoeppe et al. 2016). 

 

1.4 Kroppsbild och jämförelse 

Det har visat sig finnas ett samband mellan användandet av sociala medier och en försämrad 

självbild, kroppsuppfattning samt ett stört ätbeteende (Bair, Kelly, Serdar, & Mazzeo, 2012). 

En potentiell anledning kan vara att användarna tror att de retuscheringar och ideal som 

publiceras existerar i den verkliga världen vilket kan resultera i ökad objektifiering, 
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jämförelse och osäkerhet (Meier & Gray, 2014; Saunders & Eaton, 2018). Medias sexuella 

objektifiering av kvinnor kan resultera i ökad självobjektifiering (self-objectification) där 

kvinnorna ser sig själva ur utomståendes perspektiv vilket stämmer med Objectification 

theory (Fardouly, Diedrichs, Vartanian & Halliwell, 2015). Det är inte den totalt spenderade 

tiden på sociala medier som har störst påverkan på självbild utan innehållet såsom extrema 

och ouppnåeliga kroppsideal som cirkulerar på sociala medier (Fardouly et al. 2015; Fardouly 

& Vartanian, 2015; Meier & Gray, 2014; Tiggemann & Slater, 2013). En populär trend de 

senaste åren är användandet av hashtags, exempelvis #fitspiration och #thinspiration. 

Thinspiration eftersträvar tunnhet och kan i sin tur främja destruktiva matvanor (Ghaznavi & 

Taylor, 2015). Fitspiration skapades för att motverka thinspiration och innefattar bilder vars 

syfte är att motivera människor att träna och leva hälsosamt samt lyfta fram styrka hos främst 

kvinnor. Användandet av “fitspiration-bilder” har visat sig ge en ökad social jämförelse 

(Tiggemann & Zaccardo, 2015). 

 

Fysisk aktivitet är som tidigare nämnt en av människokroppens främsta funktioner och 

dessutom bör god hälsa räknas som varje människas grundläggande rättighet (WHO, 2015; 

Folkhälsomyndigheten, 2015). Tidigare forskning har på den positiva sidan undersökt hur 

fysisk aktivitet kan främjas av sociala medier i kombination av den ökade sammanhållningen 

mellan användarna (Schoeppe et al. 2016). På den negativa sidan har det dock visat sig att 

användandet av sociala medier kan resultera i försämrad kroppsuppfattning och självbild 

(Bair, Kelly, Serdar, & Mazzeo, 2012). Detta kan naturligtvis inverka negativt på hälsan i 

stort. Därför blir individens kroppsuppfattning en relevant aspekt att beröra i den här studien, i 

relation till de resultat som framkommer. Till författarnas vetskap har sociala mediers 

inverkan på fysisk aktivitet inte studerats i sin helhet, inklusive både positiva och negativa 

sidor. Forskning har visat att kvinnor är mindre fysisk aktiva än män (WHO, 2018) samtidigt 

som kvinnor använder sociala medier i större utsträckning (Findahl, 2014). Vidare beskrivs 

det att användandet av sociala medier skiljer sig åt mellan olika åldrar, där yngre individer 

(12-25 år) använder sociala medier klart mer frekvent än äldre åldersgrupper. Användandet 

tenderar att minska med stigande ålder (Findahl, 2014; Findahl, 2015). Fortsättningsvis har 

det även rapporterats hälsoskillnader mellan kvinnor och män kopplade till bland annat fysisk 

aktivitet, kostvanor och alkoholvanor (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

Det finns alltså skillnader mellan män och kvinnor i hälsa. Därav kan det vara en god idé att i 

en begränsad studie som denna, välja att fokusera på en av grupperna för att få så 
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meningsfulla resultat som möjligt utifrån ett mindre urval respondenter. Den här studien 

kommer fokusera på vuxna kvinnors hälsa och mer specifikt fysisk aktivitet och sociala 

medier och undersöka detta genom en enkätundersökning.   

 

1.5 Syfte med studien  

Syftet med studien var att ge en inblick i hur fysisk aktivitet hos vuxna kvinnor i Sverige i 

åldersgruppen 18-60 år influeras av användandet av sociala medier och hälsoinspirerade 

appar. Studien ville också undersöka hur sociala medier inverkar på självbild och 

kroppsuppfattning hos yngre och äldre kvinnor. Studiens frågeställningar var: 

 

1. På vilket sätt förhåller sig deltagargruppen till fysisk aktivitet och användning av sociala 

medier med tillgång till hälsoinspirerade appar?  

2. Hur är användandet av sociala medier relaterat till kroppsuppfattning och självbild samt 

finns det olikheter i åldrarna hos vuxna kvinnor 18-60 år? 

 

2 Metod 

2.1 Deltagare  

Deltagarna var 165 vuxna kvinnor inom åldrarna 18 till 60 år. Författarna har för att besvara 

syftet, valt att dela in respondenternas svar i olika åldersgrupper. Åldersindelningens lägre 

gränsdragning baserades på skillnad i användningsmönster av sociala medier (Findahl, 2014). 

Detta eftersom författarna ville se hur fysisk aktivitet utförs med stöd av sociala medier. Den 

övre åldersgränsen valdes godtyckligt, men baserades också på användningsmönster av 

sociala medier (Findahl, 2014). Valet bygger på att användandet av sociala medier skiljer sig 

åt i olika åldersgrupper (Findahl, 2014). Den yngre åldersgruppen (18-30 år) innefattade 114 

(69,1%) deltagare. Det var 19 deltagare (11,5%) i åldersgruppen 31-40 år och 32 deltagare 

(19,4%) i åldersgruppen 41-60 år. Den totala populationen samt fördelningen mellan åldrarna 

var okänd då enkäten delades på sociala medier. 

 

2.2 Inklusionskriterier  

Deltagarna skulle vara inom åldersspannet 18-60 år, använda sociala medier och ge samtycke 

till deltagande. En deltagare i studien exkluderades på grund av att denna angav att sociala 

medier inte användes. På 6 av de 36 frågorna fanns ett bortfall på ett svar som utgjorde ett 

internt bortfall. 
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2.3 Enkäten 

En enkät utformades för att besvara frågeställningarna bestående av bakgrundsinformation 

samt frågor om användande av sociala medier, vanor kring fysisk aktivitet och om 

kroppsuppfattning och självbild. En pilotstudie genomfördes för att stärka studies validitet. 

Enkäten digitaliserades och skickades ut via en länk till Google Formulär. Pilotenkäten 

delades till sex personer med minst en person i varje åldersgrupp. Responsen från deltagarna 

ledde till ytterligare flervalsalternativ som inriktade sig mot familjelivet. Förutom ytterligare 

flervalsalternativ lades det också till frågor om mängden fysisk aktivitet individen genomför 

per vecka samt om individen själv uppskattar att det är en tillräcklig mängd. Den reviderade 

enkäten (Bilaga 1) delades ut via författarnas Facebook mellan 23 april - 5 maj 2019. Två 

påminnelser delades ut under datainsamlingens gång med uppmaning om att dela länken 

vidare för ökad räckvidd (Bilaga 2). 

 

I enkäten har frågor om fysisk aktivitet utgått från FYSS (2016) rekommendationer avseende 

minst 150 minuter med måttlig intensitet per vecka. Det kan noteras att FYSS (2016) har 

flertalet rekommendationer för att främja en hälsosam livsstil. Den här studien var begränsad 

till sitt omfång och därför avgränsad till att fokusera på 150 minuter aktivitet med måttlig 

intensitet per vecka. Detta för att underlätta för respondenterna vid frågor som bland annat 

skulle kräva att de klassificerar sin träning som hög- eller lågintensiv. En sådan inriktning 

hade visserligen gett mer detaljerade svar. Däremot var det inte nödvändigt för syftet med den 

här studien, eftersom ambitionen var att visa på en generell bild av fysisk aktivitet, oavsett 

intensitet. Detta medför såklart att en del resultat som hade kunnat uppnås saknas i uppsatsen, 

men utifrån det fokus som valts så uppfyller enkäten sin funktion.  

 

2.4 Etiska aspekter 

Enkäten var anonym och den enda bakgrundsvariabel som kopplades till individ var 

ålderskategori. Deltagarna svarade att de var inom åldrarna 18-30 år, 31-40 år och 41-60 år. 

Detta tillsammans med det faktum att enkäten successivt delades vidare utan yttre kontroll 

(snowball-effekt) är det okänt vilka grupper som tagit del av enkäten, vilket förstärker 

studiens anonymitet. Anonymitet var en viktig faktor då enkäten berör frågor som kan 

upplevas som jobbiga att besvara för individer. Studiens innehåll och planering godkändes av 

institutionens etiska råd. 
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3 Resultat 

Enkäten besvarades av 165 vuxna kvinnor, fördelade i de olika åldersgrupperna. Resultatet i 

texten presenteras avrundat till hela procent. Totalt 114 stycken (69%) var 18-30 år, 19 

stycken (11%) var 31-40 år och 32 stycken (19%) var 41-60 år. Den låga svarsfrekvensen i 

mittenkategorin gjorde att de två äldre åldersgrupperna slogs ihop för att besvara den andra 

frågeställningen. De båda grupperna benämns från och med underrubrik 3.4 som den yngre 

(18-30 år, n114, 69%) och den äldre (31-60 år, n51, 31%) åldersgruppen. 

 

3.1 Fysisk aktivitet 

Av den totala gruppen deltagare angav 95% att de var fysiskt aktiva i vardagen. Kvinnorna i 

studien (24%) upplever att de rör sig tillräckligt medan 8% uppgav att de inte upplever att de 

rör sig tillräckligt. Resultatet visar också att kvinnorna svarade att de främst är fysiskt aktiva 

4-6 timmar i veckan, näst vanliga alternativet var över 6 timmar i veckan och tredje alternativ 

var 1-3 timmar per vecka (Figur 1). 

 

 
Figur 1 visar andelen timmar och procent deltagarna uppgett vara fysiskt aktiva per vecka.  
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3.2 Bakomliggande orsak till fysisk aktivitet 

Den främsta anledningen till fysisk aktivitet tenderar att vara “för att må bra” (93%). Andra 

och tredje största bakomliggande orsak var för att “förbättra kondition” (76%) samt “förbättra 

styrka” (70%) (Figur 2). 

 

 
Figur 2 presenterar bakomliggande orsak till fysisk aktivitet. Flervalsfrågor resulterar i att det 

överstiger 100%. 

 

3.3 Användandet av sociala medier 

I både den yngre och äldre gruppen var den vanligaste användningstiden av sociala medier 1-

3 timmar/dag. Den näst vanligaste svarsalternativet bland både den yngre och äldre 

åldersgruppen var “mindre än 1 timme per dag” medan det tredje största alternativet skilde sig 

åt mellan grupperna, där den yngre åldersgruppen svarade “4-5 timmar per dag” och den äldre 

åldersgruppen svarade “mindre än 30 minuter per dag” (Figur 3). 
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Figur 3 presenterar antal timmar spenderat på sociala medier per dag i de två åldersgrupperna A: 

18-30 år och B: 31-60 år.  

 

3.4 Bakomliggande orsak till sociala medier 

I den yngre åldersgruppen svarade deltagarna att de främst använder sociala medier för att 

“spendera ledig tid/ slösurfa” (94%), det näst vanligaste alternativet var “hålla kontakten med 

familj och vänner” (83%) och tredje vanligaste var “fritidsintresse/hobbys” (54%). Den äldre 

åldersgruppen svarade att de främst använder sociala medier för att “hålla kontakt med familj 

och vänner” (86%), det näst vanligaste var “spendera ledig tid/ slösurfa” (76%) och den tredje 

vanligaste var “fritidsintresse/ hobby” (53%). Resultatet visade också att svarsfrekvensen på 

alternativet “hitta motivation att utföra fysisk aktivitet” var 26% i den yngre åldersgruppen 

och 14% i den äldre åldersgruppen. 

 

3.5 Motivation från sociala medier 

Majoriteten av deltagarna (61%) i studien tenderar inte uppleva ökad motivation när de själva 

publicerar bilder/händelser kopplade till träning (Figur 4). Deltagarna (35%) tenderar heller 

inte bli motiverade när ANDRA lägger ut bilder på sociala medier kopplade till 

träning/kost/hälsa (Figur 5). 
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Figur 4 presenterar huruvida deltagarna upplever ökad motivation till fysisk aktivitet vid publicering 

av egna bilder kopplade till träning/kost/hälsa på sociala medier. 

 
Figur 5 presenterar huruvida deltagarna upplever ökad motivation till fysisk aktivitetet vid exponering 

av bilder utomstående publicerat kopplade till träning/kost/hälsa på sociala medier. 

 

3.6 Mobila enheter och sammankoppling 

Deltagarna i studien tenderar att använda mobila enheter (mobil, surfplatta, kamera) under 

fysisk aktivitet (27%). Majoriteten av deltagarna hade inte kopplat samman flertalet appar 

med varandra för att få utförlig information (82%). 

 

3.7 Positiv kroppsbild 

Figuren nedan uttrycker graden av upplevd positiv kroppsbild från en skala från 1-5, där 1 

(längst till vänster)  motsvar det lägsta skattningen och 5 (längs till höger) den högsta 

skattningen. I båda åldersgrupperna var siffran 3 på likertskalan vanligast förekommande, 

följt av siffran 4 och därefter 2. Efter detta skiljde sig grupperna åt då den yngre 
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åldersgruppen svarade siffran 1 på likertskalan och den äldre åldersgruppen svarade 5 (Figur 

6).  

 
Figur 6 presenterar förekomsten av upplevd positiv kroppsbild utifrån 18-30 år (vänster) och  31-60 

år (höger).  

 

3.8 Jämförelse med andra 

Resultatet visar att 33% av den yngre åldersgruppen tenderar att jämföra sig med främlingar 

jämfört med den äldre åldersgruppen där 6% uppgav att de jämför sig med främlingar. 

Resultatet i studien visar också att den yngre åldersgruppen (23%) jämför sin kropp med nära 

vänner i större utsträckning än den äldre åldersgruppen (2%). Hälften av deltagarna i den 

äldre åldersgruppen rapporterar att de inte brukar jämföra sig med bekantas kroppar och i den 

yngre åldersgruppen uppgav 13% att de inte brukar jämföra sig med bekantas kroppar. 

Samtidigt uppgav 25% i den yngre åldersgruppen att de brukar jämföra sig med bekantas 

kroppar medan detta uppgavs av 2% ur den äldre åldersgruppen. I både den yngre 

åldersgruppen (47%) och den äldre åldersgruppen (84%) svarade deltagarna att de inte brukar 

jämföra sig med släktingars kroppar. 

 

4 Diskussion 

4.1 Fysisk aktivitet, sociala medier och hälsoinspirerade appar 

Studien visade att 95% av kvinnorna uppgav att de var fysisk aktiva i vardagen, dock uppgav 

33% att de var aktiva 4-6 timmar per vecka och därmed når upp till FYSS (2016) 
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rekommendationer. Författarna är medvetna om att individer kan tolka definitionen för 

“fysisk aktivitet” annorlunda, vilket kan påverka respondentens svar i enkäten och därmed 

resultatet i studien. Svarsfrekvensen gällande antal timmar per vecka var relativ jämn mellan 

svarsalternativen “1-3 timmar” och ”över 6 timmar”. Däremot vill författarna lyfta 

problematiken med över- och underskattning av rapporterad tid individen utför fysisk 

aktivitet. Enligt rekommendationerna bör minst 150 minuter fysisk aktivitet utföras varje 

vecka för att förhindra hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och psykisk ohälsa (Henriksson & 

Sundberg, 2016; WHO, 2015) och statistik från Sverige 2016 visade att 27% av kvinnorna var 

fysisk inaktiva (WHO, 2018). 

 

Individer har olika anledningar till varför de väljer att utföra fysisk aktivitet, studien visar att 

den främsta anledningen till fysisk aktivitet hos kvinnorna tenderar att vara för att må bra 

(93%). Andra och tredje största bakomliggande orsak var för att förbättra kondition (76%) 

samt styrka (70%). Författarna diskuterar kring respondenternas motiv bakom fysisk aktivitet, 

då svarsalternativet “må bra” kan ha olika betydelse och innebörd hos deltagarna. Exempelvis 

kan “må bra” innebära att fysisk aktivitet utförs för att medvetet förhindra kardiovaskulära 

sjukdomar hos en deltagare medan en annan deltagare kan utföra fysisk aktivitet för att känna 

sig glad och pigg. Författarna diskuterar även huruvida anledningen hos varje individ bör 

undersökas djupare och spekuleras i, eller om alla motiv bakom fysisk aktivitet ska vara lika 

bra. Forskning visar att oavsett vilken typ av fysisk aktivitet så gynnar det hälsan, detta med 

tanke på att fysisk aktivitet kan ske både planerat och spontant. Det kan i sin tur förenkla 

implementering av fysisk aktivitet i vardagen med hjälp av exempelvis sociala medier och 

appar. Ytterligare fördelar med fysisk aktivitet som är kopplade till hälsan är att fysisk 

aktivitet kan förändra blodfetterna i kroppen genom att öka det goda kolesterolet (HDL) och 

minska det “onda” kolesterolet (LDL) (Warburton et al. 2001; Warburton et al. 2006). Antalet 

glukostransportmolekyler (GLUT-4) i skelettmuskelcellens membran ökar omedelbart i 

samband med ett träningspass, vilket resulterar i ökad insulinkänslighet. Eftersom fysisk 

aktivitet ökar insulinkänsligheten minskar risken för att drabbas av både typ 2-diabetes och 

hjärt- och kärlsjukdomar (Henriksson & Sundberg, 2016).  

 

Resultatet visar att totalt 59% (n 165) av kvinnorna i studien främst spenderade 1-3 timmar 

per dag på sociala medier. Den yngre åldersgruppen tenderar använda sociala medier i högre 

grad jämfört med den äldre åldersgruppen. Detta överensstämmer med tidigare forskning som 

visar att sociala medier används mer frekvent i åldersgruppen 16-25 år och användandet 
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minskar med ökad ålder (Findahl & Davidsson, 2015). Författarna har även diskuterat 

deltagarantalet i de båda åldersgrupperna. Majoriteten av deltagarna var inom den yngre 

åldersgruppen. Detta spekulerar författarna om det kan bero på studiens digitalisering på 

sociala medier. Det skulle kunna innebära att respondenterna som svarat också går i linje med 

statistik gjord av Findahl (2014) som visar att yngre (12-25 år) tenderar att vara mer aktiva på 

sociala medier. Författarna tror att en möjlig anledning till att yngre kvinnor använder sociala 

medier mer frekvent samt vad de använder det till kan ha bakgrund i personligt intresse för 

teknik, attityd mot nya appar samt upplevd nytta av användningen vilket stöds av Sandholzer, 

Deutsch, Frese och Winter (2015). Detta tänker författarna skapar en större möjlighet för 

användaren att själv välja vad individen vill exponeras av under sin lediga tid eller som 

tidsfördriv. Forskning har dock visat att det inte är den totalt spenderade tiden på sociala 

medier som har störst påverkan på självbild utan innehållet, såsom extrema och ouppnåeliga 

kroppsideal (Fardouly et al. 2015).  

 

Studien visade också en skillnad i bakomliggande orsak till användandet av sociala medier 

mellan åldersgrupperna. Den äldre åldersgruppen svarade att de främst använder sociala 

medier för att hålla kontakten med vänner och familj jämfört med den yngre åldersgruppen 

som svarade att de främst använder de för att “spendera ledig tid/slösurfa”. Tidigare forskning 

beskriver att sociala medier ger möjlighet att skapa nätverk med “vänner” eller “följare” vilket 

i sin tur kan bidra till en känsla av välbefinnande och tillhörighet genom stärkta band mellan 

användarna (Boepple et al. 2016; Boepple & Thompson, 2016a; Saunders & Eaton, 2018). 

Kvinnorna i studien tenderar inte använda sociala medier för att hitta motivation till att utföra 

fysisk aktivitet. Svarsfrekvensen var relativt låg jämfört med övriga alternativ angående 

frågan om bakomliggande orsak till fysisk aktivitet. Det fanns en skillnad bland 

åldersgrupperna där den yngre åldersgruppen (26%) svarade att de använder sociala medier 

med syfte att hitta motivation till skillnad med den äldre åldersgruppen (14%) svarade att de 

använder sociala medier för att hitta motivation till fysisk aktivitet. 

 

Resultatet visade också att kvinnor inte upplever ökad motivation vid publicering eller 

exponering av bilder kopplade till träning/kost/hälsa på sociala medier. Detta går inte i linje 

med tidigare forskning som beskriver att bilder såsom fitspiration, tillsammans med specifika 

målsättningar kan fungera som motivation till att förbättra träning och hälsosam kosthållning. 

Det har dessutom visat sig vara lättare att gilla och dela vidare bilder och filmer för ökad 

motivation och sammanhållning (Boepple et al. 2016; Boepple & Thompson, 2016; Cavallo et 
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al. 2012; Spiliotopoulos et al. 2016; Tiggemann & Zaccardo, 2015; Tiggemann & Zaccardo, 

2016).  

 

Studiens resultat visar att 27% av kvinnorna i studien rapporterar att de använder mobila 

enheter (mobil, surfplatta, kamera) under fysisk aktivitet och 24% av kvinnorna i studien 

rapporterade att de inte gör det. Majoriteten (82%) av dessa uppgav att de inte hade kopplat 

samman flertalet appar med varandra för att få mer utförlig information. Författarna tror att en 

avsaknad av sammankoppling mellan appar kan bero på bristande kunskap kring fördelarna 

hos användarna. Författarna vill poängtera att enbart för att deltagarna inte valt att koppla 

samman appar så behöver det inte betyda att deltagarna lider av dålig hälsa och är fysiskt 

inaktiva. Däremot rekommenderar forskning att flertalet appar bör sammankopplas för att 

uppnå långvarig god hälsa (Schoeppe et al. 2016). Användning av appar i hälsosyfte för att 

bland annat förebygga sjukdomar har resulterat i utvecklandet av att undersöka digitala 

verktyg för att förbättra hälsan (Middelweerd et al. 2014; Direito et al. 2014). Författarna 

tänker att för en fysisk inaktiv person är promenader en bra start för att öka mängden fysisk 

aktivitet. Lee & Skerett (2001) skriver även att promenader kan vara ett alternativ till 

transport men även ge hälsofördelar som minskad risk för förtidig död och kardiovaskulära 

sjukdomar. Vidare understryker forskning att promenadtiden kan vara den viktigaste 

parametern hos kvinnor till att uppnå rekommendationerna gällande 150 minuter per vecka 

(Tudor-Locke & Bassett, 2004; Tudor-Locke et al. 2004).  

 

Ett stort utbud av appar som ger färdiga träningspass skapar möjligheten att exempelvis utföra 

ett högintensivt pass på gräsmattan eller i vardagsrummet utan krav på yttre belastning. 

Författarna vill lyfta att det inte är enbart behöver bli positiva utfall vid användning av appar. 

Exempelvis kan en överdriven och manisk användning leda till, eller agera som en 

vidmakthållande faktor för ett destruktivt beteende såsom överdriven träning eller restriktivt 

dietande. Detta kan i sin tur leda till energibrist i förhållande mellan kostintag och 

energiförbrukning, vilket Mountjoy et al. (2014) menar kan vara en bakomliggande orsak till 

RED-S (Mountjoy et al. 2014). 

 

Genom att mobila enheter och appar generellt kan hjälpa användaren få en överblick över sin 

fysiska aktivitet, sitt mående och allmän hälsa (Schoeppe et al. 2016) kan det bidra till att den 

fysiskt inaktiva kan öka sin aktivitet vilket indirekt kan innebära en minskad fysisk inaktivitet 

i Sverige och globalt. Det innebär också att individen som redan är fysisk aktiv kan få en 
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realistisk överblick på sin aktivitet och sin hälsa, för att kunna optimera sin träning. Både de 

kvinnor som idag är fysiskt inaktiva och fysiskt aktiva kan med hjälp av dessa verktyg, samt 

en ökad medvetenhet, förbättra sin fysiologiska och psykologiska hälsa vilket är varje 

människas grundläggande rättighet. 

 

4.2 Sociala medier, kroppsuppfattning och självbild i relation till ålder 

Studiens resultat visar att den äldre åldersgruppen tenderar att uppleva en positiv kroppsbild 

till skillnad från den yngre åldersgruppen. Författarna spekulerar i om det kan bero på att den 

yngre åldersgruppen använder sociala medier i större utsträckning eftersom samband har setts 

mellan sociala medier och ökad jämförelse, objektifiering samt ökad osäkerhet (Meier & 

Gray, 2014; Saunders & Eaton, 2018). Dessutom förtydligar Augustus-Horvath och Tylka 

(2011) att vuxna (26-39 år) tenderar att uppleva ett större samband mellan kroppsuppskattning 

och en funktionell kroppsfunktion jämfört med 18-25 åringar, vilket kan ha sin grund i 

faktorer såsom att uppskatta sin kropps funktionalitet under exempelvis graviditet och 

förlossning. Författarna diskuterar huruvida det enbart är graviditet och förlossning som 

resulterar i ökad positiv kroppsbild eller om det handlar om ökad livserfarenhet. 

 

Resultatet angående jämförelser med andra skiljer sig också åt mellan åldersgrupperna. Den 

yngre åldersgruppen tenderar att jämföra sig mer med främlingar och bekanta till skillnad från 

den äldre åldersgruppen. Detta går i linje med Tiggeman och McCourt (2013) som beskriver 

att äldre kvinnor tenderar att jämföra sig mindre än yngre kvinnor och beskrivs dessutom 

känna större uppskattning för sina kroppar. Båda åldersgrupperna tenderar inte att jämföra sig 

med släktingars kroppar. Vilket stämmer överens med forskning som beskriver att en minskad 

jämförelse med släktingar kan bero på åldersskillnad. Det resulterar därmed i minskad 

relevans att jämföra sig med exempelvis mamma, moster eller mormor (Fardouly & 

Vartanian, 2015). Resultatet visar att den yngre åldersgruppen tenderar att jämföra sig med 

nära vänners kroppar till skillnad från den äldre åldersgruppen. Forskning beskriver också att 

jämförelse med jämnåriga vänner har en större påverkan på självbildsproblematik hos unga 

kvinnor (Fardouly & Vartanian, 2015). Huruvida resultaten från studien endast är på grund av 

användningen av sociala medier kan författarna inte fastslå, men med stöd av Objectification 

theory kan författarna spekulera i om det kan finnas ett samband. Negativ kroppsbild kan 

även uppstå när individer ser en bild och upplever att individen på bilden är mer attraktiv än 

en själv (upward- appearance comparisons) (Myers, Ridolfi, Crowther & Ciesla, 2012). 
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Författarna diskuterar att det enorma användarantalet som i dagsläget existerar på sociala 

medier ger en stor möjlighet att hitta och “följa” främlingar eller vänner över internet vilket 

kan skapa en större räckvidd för jämförelse. Författarna vill avslutningvis, tillsammans med 

tidigare forskning (Fardouly & Vartanian, 2015; Meier & Gray, 2014) betona att eftersom det 

inte enbart är den spenderade tiden på sociala medier som inverkar på självkänslan, utan 

också den existerande självkänslan hos individen som exponeras, bör varje individ ta eget 

ansvar för vad den omger sig av på sociala medier. Författarna diskuterar att sociala medier 

kan agera som ett verktyg till ökad fysisk aktivitet. Detta stöds av forskning som beskriver att 

individer kan “följa” och inspireras av andra användare vilket kan resultera i skapandet av en 

positiv spiral där kvinnor delvis undviker samtal om storlek och vikt från ett negativ 

perspektiv men också kan stärka och motivera varandra, framför allt gällande kostvanor och 

regelbunden fysisk aktivitet (Tylka & Wood- Barcalow, 2015).  

 

4.3 Etiska reflektioner 

Vissa frågor i enkäten kan upplevas provocerande hos de individer som har en tidigare 

komplex relation till träning, självbild och kost. Eftersom enkäten besvarades på eget initiativ 

och det var möjligt att avbryta enkäten fram tills resultaten skickades in, bedöms riskerna som 

små. 

 

4.4 Metodologisk reflektion 

Enkäten utformades med inspiration från tidigare forskningsenkäter. Exempelvis ”Eating 

Disorders Examination Questionnaire” för att undersöka eventuell koppling till utvecklande 

av ätstört beteende och där valde vi att utforma våra frågor kring ätbeteende och självbild. Vi 

valde att ta inspiration till våra flervalsfrågor från ”Sociocultural Attitudes Towards 

Appearance Questionnaire-4” för att undersöka sociokulturell attityd mot utseende. En viktig 

aspekt att ta hänsyn till som en felkälla vid en enkätundersökning är socialt önskvärda svar. 

Detta innebär att individer tenderar att svara enligt den norm, åsikt eller attityd som råder i 

samhället (Ejlertsson, 2014). I detta fall kan de innebära att deltagarna svarat efter vad de 

skulle vilja göra mer än hur verkligheten ser ut. 

 

Att använda sociala medier som spridningskälla för enkät upplevdes som lämplig för att hitta 

individer som använde denna plattform då det valdes som ett inklusionskriterie. 

Rekryteringsmetoden skedde med hjälp av snowball-effekten (Atkinson & Flint, 2001) via 
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sociala medier för att minska risken att känna förväntningar till att delta. Författarna är 

medvetna om att 165 kvinnor är urvalet av en okänd storlek vilket påverkar studiens 

generaliserbarhet. De kvinnor som svarat i enkäten är inte heller representativa för alla 

kvinnor i hela Sverige då snowball-effekten kan medföra att människor tenderar att dela med 

likasinnade vilket minskar generaliserbarheten. En omständighet som begränsar studiens 

representativitet är att urvalet och inriktningen är gjorda på så sätt att ett okänt antal 

människor exponerades för enkätundersökningen, utan att svara, alternativt utan att fullfölja 

enkäten. Detta innebär att de som svarade på enkäten antagligen tillhör de som är mest 

motiverade att svara. Fortsättningsvis är författarna medvetna om att inga större slutsatser kan 

dras från enbart denna studie med tanke på avsaknad av statistisk analys, eftersom studien ger 

en överblick. Studien representerar en överblick av fysisk aktivitet och sociala medier, och ett 

försök att visa på hur de kan relatera till varandra.  

 

Målgruppen kvinnor valdes på grund av att kvinnor generellt tenderar använda sociala medier 

i större utsträckning jämfört med män (Findahl & Davidsson, 2015). Det har även rapporterats 

skillnader mellan kvinnor och män kopplat till hälsorelaterade beteenden såsom fysisk 

aktivitet och kostvanor (Folkhälsomyndigheten, 2015). Den yngre åldersgruppen 18-30 år 

valdes baseras på statistik av Findahl (2014) som visar att internetbaserade plattformar 

används mest frekvent (95%) av yngre individer och minskar därefter med stigande ålder 

(Findahl & Davidsson, 2015). Den övre åldersgränsen 31-60 år valdes delvis godtyckligt, men 

baserades också på användningsmönster av sociala medier (Findahl, 2014). Avseende den 

lägre åldersgränsen på 18 år valdes den för att representerar den legala åldern för en myndig 

kvinna. Eftersom frivillighet är viktigt för deltagande i studien, utgör också 18 år en gräns 

som innebär att respondenterna i högre utsträckning än omyndiga, kan antas svara frivilligt. 

Författarna är också medvetna om att det inte går att säga vilken effekt en alternativ 

åldersindelningar hade haft på resultatet. Avslutningsvis var den totala populationen av 

möjliga respondenter samt den totala fördelningen mellan åldrarna okänd då enkäten delades 

på sociala medier. Författarna har gjort det tydligt vilken urvalsgrupp (kvinnor 18-60 år) som 

är intressant för studien. Anonymitet och randomisering av urval är viktiga värden som har 

prioriterats på bekostnad av att säkerställa att inga individer utanför det tänkta urvalet har 

deltagit. Författarna utgår från att den absoluta majoriteten av respondenterna faller inom 

urvalskategorin.  
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4.5 Samhälleliga reflektioner 

Kvinnor som i dagsläget är fysiskt inaktiva och därmed löper större risk att drabbas av icke 

smittsamma sjukdomar kan gynnas av tekniska resurser, eftersom många människor idag har 

en upptagen livsstil och de flesta bär dessutom med sig telefonen när de rör sig (Dennison et 

al. 2013; Schoeppe et al. 2016). Användandet av 2000-talets verktyg och 

kommunikationskanaler såsom telemedicin, e-hälsa och sociala medier kan bidra till en bättre 

och mer kostnadseffektiv vård (Folkhälsomyndigheten, 2015). Genom att mobila enheter och 

appar kan hjälpa användaren få en överblick över sin fysiska aktivitet, sitt mående och allmän 

hälsa, kan det bidra till att den fysisk inaktiva kan öka sin aktivitet samtidigt vilket indirekt 

kan innebära en minskad fysisk inaktivitet i Sverige och globalt. Det innebär också att 

individen som redan är fysisk aktiv kan få en realistisk överblick på sin aktivitet och sin hälsa, 

både för att kunna optimera sin träning och mående. Både de kvinnor som idag är fysiskt 

inaktiva och fysiskt aktiva kan med hjälp av ökad medvetenhet förbättra sin fysiologiska och 

psykologiska hälsa vilket är varje människas grundläggande rättighet. 

 

Författarna vill lyfta möjligheten att använda hälsoinspirerade appar och sociala medier i 

kombination med fysisk aktivitet för att fler kvinnor ska uppnå rekommendationerna för 

fysisk aktivitet. Med hjälp av appars teknologiska utveckling skapas möjligheter till ökad 

medvetenhet kring hur fysisk aktiv individen är (Dennison et al. 2013; Schoeppe et al. 2016). 

Genom ökad medvetenheten om hur individer enkelt kan använda sin mobila enhet och appar 

kan det resultera i ökad folkhälsa samt motverka icke-smittsamma sjukdomar och fysisk 

inaktivitet. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att det hälsosamma hålls hälsosamt 

och inte övergår i ett ohälsosamt beteende då det kan skada kroppen både fysiologiskt och 

psykologiskt. 

 

5 Konklusion 

Studien har besvarat frågeställningarna genom att visa att 95% av kvinnorna var fysiskt aktiva 

i vardagen och 33% uppgav att de var aktiva 4-6 timmar per vecka. Kvinnorna i studien 

tenderar inte känna ökad motivation till ytterligare fysisk aktivitet vid publicering eller 

exponering av bilder kopplade till träning/kost/hälsa på sociala medier. Studien kan inte 

påvisa ett tydligt samband mellan hur dessa faktorer influerar varandra, mer än att både fysisk 

aktivitet och sociala medier är viktiga delar i många kvinnors liv. Studien har visat liten 

medvetenhet kring hur sociala medier kan appliceras på fysisk aktivitet hos kvinnorna 18-60 
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år. Studien visade att yngre kvinnor (18-30 år) använder sociala medier i en större 

utsträckning samt upplevde sämre kroppsuppfattning och självbild jämfört med äldre kvinnor 

(31-60 år). Fler studier behövs inom området för hur fysisk aktivitet kan främjas av sociala 

medier och hälsoinspirerade appar men också ökad medvetenhet kring hur användandet kan 

påverka kroppsuppfattning och självbild. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  

Enkäten 

Hej! Vi heter Elin Brännström Gullehag och Maria Stiglund och skriver vår kandidatuppsats 
inom idrottsmedicin på Tränarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi har valt att studera 
sociala medier och dess påverkan på fysisk aktivitet och självbild hos kvinnor.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du har all rätt att dra dig ur fram till att du skickat in dina 
svar. Du svarar helt anonymt vilket innebär att vi kommer inte kunna identifiera svaren med 
dig. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Enkäten består av totalt 36 frågor och tar 
5–10 minuter. Enkäten är öppen från 23/4–5/5. Du fyller i enkäten via din dator eller mobila 
enhet genom att välja ett eller flera svarsalternativ. Dina svar sparas när du klickar på “nästa” 
och du kan alltid gå tillbaka till föregående sidan genom att klicka “bakåt”. När du känner dig 
färdig med frågorna skickar du in svaren genom att klicka på “skicka”. Vi kommer att 
sammanställa svaren och vill du ta del av dessa kan du kontakta oss via mail.  

 
Svara så spontant och ärligt som möjligt. Har du några frågor eller funderingar är du 
välkommen att kontakta oss. Stort tack på förhand! 

Elin Brännström Gullehag ebgullehag@gmail.com 

Maria Stiglund maria.stiglund@icloud.com 

 
Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt samtycke till att 

medverka samt intygar att jag är över 18 år. *Obligatoriskt 

Ja 

Nej 

 
Din bakgrund:  

Hur gammal är du? 

18–30 år 

31–40 år 

41–60 år 

 
Använder du sociala medier? * 

Facebook och Instagram är internetbaserade plattformar som går under termen 

“sociala medier”. Plattformarna tillåter användarna att skapa privata eller offentliga 

profiler, skapa nätverk med “vänner” eller “följare”, samt att dela och gilla de inlägg som 

publiceras. 
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Ja 

Nej 

 
Är du fysiskt aktiv* i vardagen?  

*Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ger en ökad energiförbrukning 

jämfört med existerande energiförbrukning i vila. Fysisk aktivitet kan bland annat 

genomföras hemma, på arbetet samt på fritiden (FYSS, 2016). Exempel: promenad/ cykel 

istället för bil/buss. Trappor istället för hiss. 

Ja 

Nej 

 
Sociala medier (Facebook & Instagram)  

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till Facebook och Instagram.  

 
Hur ofta tittar du på sociala medier per dag? 

Jag tittar inte varje dag 

En gång per dag 

2–5 gånger per dag 

6–10 gånger per dag 

Över 10 gånger per dag 

 
Hur mycket tid spenderar du på sociala medier per dag? 

Jag tittar inte varje dag 

Mindre än 30 minuter 

Mindre än 1 timme 

1–3 timmar 

4–5 timmar 

Över 5 timmar 

 
Varför använder du sociala medier? 

Välj de/dem alternativ som bäst passar in på dig. 

Hålla kontakten med familj och vänner 

Hitta motivation att utföra fysisk aktivitet 

Hitta nya vänner 
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Slösurfa/ spendera ledig tid 

Hitta recept till min matlagning 

Fritidsintresse/ hobbys 

Övrigt 

 
Jag tittar på sociala medier det första jag gör på morgonen. 

För påståendena nedan, välj det alternativ på skalan som passar in bäst på dig. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag tittar på sociala medier det sista jag gör innan jag ska sova. 

För påståendena nedan, välj det alternativ på skalan som passar in bäst på dig. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag upplever att jag mår dåligt och känner mig stressad om jag inte har möjlighet 

att titta på sociala medier under en dag. 

För påståendena nedan, välj det alternativ på skalan som passar in bäst på dig. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
 

Jag har en förebild på sociala medier som jag personligen inte känner. 

För påståendena nedan, välj det alternativ på skalan som passar in bäst på dig. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
 
FYSISK AKTIVITET *: 

*Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ger en ökad energiförbrukning 

jämfört med existerande energiförbrukning i vila. Fysisk aktivitet kan bland annat 

genomföras hemma, på arbetet samt på fritiden (FYSS, 2016). 

 
Jag upplever att jag rör mig tillräckligt. * 

För påståendena nedan, välj det alternativ på skalan som passar in bäst på dig. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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Hur många antal timmar i veckan är du fysisk aktiv? 

Under 1 timme 

1–3 timmar 

4–6 timmar 

6+ timmar 

 
Jag skulle vilja öka mängden fysisk aktivitet jag utför per vecka. 

För påståendena nedan, välj det alternativ på skalan som passar in bäst på dig. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Vad är bakomliggande orsak till din fysiska aktivitet?  

Välj de/dem alternativ som bäst passar in på dig. 

Jag vill må bra 

Jag vill gå ner i vikt 

Jag vill gå upp i vikt 

Jag vill förbättra min styrka 

Jag vill förbättra min kondition 

Jag vill se vältränad ut 

Jag vill se smal ut 

Jag tränar med mina vänner 

Jag vill kunna äta/dricka godsaker 

Jag medverkar under mitt/mina barns aktiviteter 

Jag är sällskap till/ leker med mitt/mina barn 

Övrigt 

 
Jag anpassar min träning för att se ut som min/mina förebilder.  

Anpassar = försöker träna liknande som min/mina förebilder 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag använder en smartklocka eller ett aktivitetsarmband för att registrera min fysiska 

aktivitet. 

Ex. Fitbit, Garmin, Iwatch, Polar 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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Jag använder mobila enheter under min fysiska aktivitet. 

Ex. mobil, surfplatta, kamera 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

Jag använder träningsappar vid varje fysisk aktivitet. 

Ex. Runkeeper, Nike training club, Fitbit, Google Fitness, Endomondo 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag har kopplat samman flera appar med varandra för mer utförlig information. 

Ex. Aktivitetsarmband med Facebook 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag tar uppehåll i min fysiska aktivitet för att lägga upp en bild/händelse i sociala 

medier. 

Ex. lägger upp en bild på Facebook eller Instagram från gymmet före/under/efter 

aktiviteten 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 

Jag upplever ökad motivation till fysisk aktivitet när JAG lägger ut bilder/ 

händelser kopplade till träning/kost/hälsa på sociala medier. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag upplever ökad motivation till fysisk aktivitet när ANDRA lägger ut bilder/ 

händelser kopplade till träning/kost/hälsa på sociala medier. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag brukar använda hashtags (#) i mina bilder/händelser för att andra lättare ska 

hitta bilderna. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

 
Jag tar hjälp av hashtags (#) för att lättare hitta bilder/händelser. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 
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JÄMFÖRELSE MED OMGIVNINGEN  
Jag pratar med mina NÄRA vänner om vikt och ideal. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag pratar med mina BEKANTA om vikt och ideal. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag brukar jämföra min kropp med mina NÄRA vänners kroppar. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag brukar jämföra min kropp med mina BEKANTAS kroppar. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag brukar jämföra mig med främlingar  

Ex, på stan, i omklädningsrum, på gymmet 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag pratar med mina släktingar om vikt och ideal. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag brukar jämföra mig med mina släktingars kroppar. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
SJÄLVBILD OCH KROPPSUPPFATTNING  
Jag upplever att jag har en positiv kroppsbild av mig själv. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag upplever att jag blir mer medveten kring min kost efter att jag tittat på sociala 

medier.  

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
Jag kompenserar med min mat efter att jag tittat på sociala medier. 

Ex. undviker att äta, äter mindre eller äter mer. Undviker utvalda livsmedel (kolhydrater, fett, 
protein) 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 
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Jag upplever skuldkänslor kring min kroppsform efter att jag tittat på sociala 

medier. 

Instämmer inte alls    Instämmer helt 

 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  

Vi kommer sammanställa svaren och vill du ta del av dessa kan du kontakta oss via mail. 

Elin Brännström Gullehag ebgullehag@gmail.com 

Maria Stiglund maria.stiglund@icloud.com 

 

 

Bilaga 2.  

Påminnelse till deltagarna  

 

Påminnelse 1 skickades ut 26/4 2019 

Hej allihopa! Jag och Maria/ Elin har fått helt fantastiskt många svar men vi skulle gärna 

se att ännu fler fick möjligheten att svara! Har du inte svarat eller känner du någon som 

borde svara på vår enkät så dela gärna vidare)! Vi vänder oss till kvinnor 18-60 år som 
använder sociala medier. Det är 36 frågor och tar cirka 5–10 minuter att genomföra. 

 
Påminnelse 2 skickades ut 2/5 2019 

Hej allihopa, här kommer en sista påminnelse om vår enkät! Jag och Maria/ Elin har fått 

helt fantastiskt många svar men vi skulle gärna se att ännu fler fick möjligheten att 

svara! Har du inte svarat eller känner du någon som borde svara på vår enkät så dela 

gärna vidare! Vi vänder oss till kvinnor 18–60 år som använder sociala medier. Det är 36 
frågor och tar cirka 5–10 minuter att genomföra. 

 

mailto:ebgullehag@gmail.com
mailto:maria.stiglund@icloud.com
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