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Sammanfattning 

Inledning: Facebook, Instagram och Twitter med flera är alla sociala medier där individer 

dagligen utsätts för exponering av den hälsosamma och vältränade människan i form av 

bilder, videos och texter. Denna exponering påverkar enskilda individer i deras vardag. 

Sociala mediers påverkan på fysisk aktivitet kan till en viss grad utläsas som positiv men är 

något som behöver undersökas vidare. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva 

sociala mediers positiva påverkan på fysisk aktivitet bland män och kvinnor över 18 år. 

Metod: 10 vetenskapliga artiklar har granskats för att ge en översikt inom ämnet. Fyra teman 

har sedan identifierats och legat till grund för denna litteraturöversikt. Resultat: Att sociala 

medier har positiv påverkan på fysisk aktivitet kan ses inom de fyra olika temana, vilka är; 

socialt stöd, konsumtion av hälsorelaterad information, individuell påverkan samt 

könsskillnader. Diskussion: Dessa teman kan påverka en individs fysiska aktivitet enskilt 

men också i samverkan med varandra. Interaktionen på sociala medier har visat sig skapa 

motivation, inspiration och tillsammans med socialt stöd har det ökat utförandet av fysisk 

aktivitet, vilket i sin tur gör att individer uppnår en mer hälsosam livsstil. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, sociala medier, positiv påverkan, socialt stöd, motivation.  

  



 

Abstract 

Introduction: Individuals are daily exposed for pictures and texts of the healthy and well-trained 

human in social medias like Facebook, Instagram and Twitter. This exposure affects individuals in 

their daily lives. The impacts of social media on physical activity in some cases can be seen as 

positive, but is something that needs to be investigated further. The aim of this literature review was to 

describe social medias positive impact on physical activity among men and women over 18 years old. 

Method: 10 scientific articles have been reviewed within the selected area to provide an overview of 

the data that was available. Four themes were  identified and formed the basis of this literature review. 

Results: That social media have a positive impact on physical activity are shown in the four different 

themes; social support, health related information, social impact and gender differences. Discussion: 

These themes can affect individual's physical activity individually but also in cooperation with each 

other. Interaction on social media has proven to create motivation, inspiration, and coupled with social 

support has increased the performance of physical activity, which in turn allows individuals achieve a 

healthier lifestyle. 

 

Keywords: Physical activity, social medias, positive impact, social support, motivation. 
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Introduktion 

Dagligen utsätts individer för exponering av den hälsosamma och vältränade människan via 

sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter med flera, vilka år 2012 uppgick till att 

ha mer än en miljard användare världen över (Norman, 2012). Enligt Sulin och Wang (2013) 

påverkar denna exponering enskilda individer i deras vardag, vidare kan sociala mediers 

påverkan på fysisk aktivitet till en viss grad utläsas som positiv men är något som behöver 

undersökas vidare. Parallellt med att hälsofrämjande information publiceras frekvent på 

internet menar Folkhälsomyndigheten (2012) att individer också spenderar mer tid på olika 

sociala medier. Sulin och Wang (2013) tar upp att denna information i form av bilder och 

videos angående fysisk aktivitet kan motivera till en förändring från en stillasittande livsstil, 

vilket enligt Folkhälsomyndigheten (2016) innebär passiva aktiviteter där kroppens 

energiåtgång inte ökar nämnvärt, till ett beteende med ökad fysisk aktivitet. På detta sätt kan 

sociala medier enligt Norman (2012) vara ett steg i riktning mot en ökad kontroll för att hitta 

inspiration och samla kunskap om fysisk aktivitet. Med hjälp av sociala medier kan även flera 

hälsofrämjande hinder som ojämlikheter i hälsa, okunskap om hälsa, samt tillgången till 

teknik minska (Norman, 2012). Hälsa beskrivs enligt World health organisation (WHO) 

(1948) som ett tillstånd av fullständigt välbefinnande, fysiskt, psykiskt samt socialt och alltså 

inte enbart ett tillstånd med frånvaro av sjukdom eller ett handikapp. Trots att sociala medier 

inte helt kan eliminera skillnader mellan olika grupper är den globala tillgången av sociala 

medier stor och i de flesta fall kostnadsfri (Norman, 2012). 

Fysisk aktivitet 

Enligt de nationella folkhälsomålen mäts en befolknings fysiska aktivitet utifrån två 

indikatorer; fysisk aktivitet minst 30 minuter per dag och stillasittande fritid 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt WHO (2010) definieras måttlig fysisk aktivitet som en 

aktivitet där andning och puls ökar, det avser alla kroppsrörelser som kräver 

energiförbrukning. WHO (2010) rekommenderar vuxna från 18 år att utföra fysisk aktivitet av 

måttlig intensitet minst 150 minuter per vecka eller 75 minuters fysisk aktivitet med hög 

intensitet. Minuterna bör spridas ut över alla veckans dagar och bestå av minst 10 minuters 

perioder. Till fysisk aktivitet med måttlig intensitet hör raska promenader, löpning och 

cykling, men även friluftsliv, trädgårdsarbete, och att gå i trappor. För att uppnå ytterligare 
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positiva effekter av den fysiska aktiviteten bör individen ägna sig åt 300 minuter fysisk 

aktivitet i veckan varav 150 minuter ska vara av graden högintensiv fysisk aktivitet, vilket 

innebär kroppsrörelser som kräver mer energiförbrukning jämfört med måttlig fysisk aktivitet 

(WHO, 2010). 

Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsnamn på de kanaler som nås via internet där personer direkt kan 

kommunicera med varandra genom, text, bild, film och ljud. Exempel på sociala medier är 

internetforum, bloggar, webbplatser för videoklipp, chattsidor samt platser för fotodelning. 

Några av de vanligaste sociala medierna är Facebook, Instagram och Twitter (Skolverket, 

2015). Majoriteten av tjänster som räknas till sociala medier kräver ett medlemskap och en 

inloggning, då individen är inloggad skapas ett eget utrymme till att publicera foton, videos 

eller text. Sociala medier är en kanal vilken skapar möjlighet och ger rättighet till olika 

individer att dela med sig av erfarenheter och information till en eller flera användare. Genom 

att exempelvis lägga till kontakter med liknande intressen kan det skapas ett gemensamt 

innehåll. En utveckling har skett i form av att sociala medier också blivit tillgängliga i 

mobiltelefoner, vilket innebär att tillgängligheten ökat och att bilder publiceras mer frekvent 

än via en dator (Skolverket, 2015). 

Socialt stöd 

Socialt stöd kan enligt Walker, MacBride och Vachon (1967) i sin objektiva form beskrivas 

som en individs personliga kontakter, vilka är till hjälp för att ge emotionellt och materiellt 

stöd, olika typer av tjänster, information samt att skapa nya sociala kontakter. Vidare menar 

Walker et al. (1967) att antalet sociala kontakter, närhet och regelbundenhet i relationen samt 

tillgänglighet, sociala och demografiska likheter påverkar den personliga upplevelsen av 

socialt stöd. För att ge en mer subjektiv och personlig bild av socialt stöd lyfter Cobb (1976) 

tre viktiga beståndsdelar i form av upplevelsen att vara omtyckt och att någon bryr sig om en, 

uppskattning samt tillhörighet och ömsesidighet. En ytterligare indelning av socialt stöd kan 

vara att skilja på upplevt socialt stöd och socialt nätverk. Vidare beskrivs det upplevda sociala 

stödet vara av kvalitativ karaktär, då det handlar om hur stödjande omgivningen upplevs att 

vara i en specifik situation (Cobb, 1976). Något som kan bidra till motivation för ökad fysisk 
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aktivitet menar McNeill, Kreuter och Subramanian (2006) kan vara ett socialt stöd från den 

omgivande miljön där familj och vänner har en framträdande roll. 

Motivation och förändring 

Enligt Faskunger och Nylund (2014) kan en koppling ses mellan socialt stöd, motivation, 

samt fysisk aktivitet. Vidare beskrivs begreppet motivation som något statiskt i form av ett 

karaktärsdrag, vilket består hos en enskild individ under en längre tid. En ytterligare 

definition av begreppet kan vara att det finns ett synsätt där det är antingen- eller, och vilket 

visar att steget från en stillasittande livsstil till ökad fysisk aktivitet kan vara stort (Faskunger 

& Nylund, 2014). Ottawa charter (1986) beskriver det hälsofrämjande arbetet i form av något 

som sker stegvis i riktning mot att ge individen en ökad kontroll och möjlighet att förbättra sin 

hälsa. Att en förändring hos en individ sker stegvis kan beskrivas utifrån den transteoretiska 

modellens fem steg vilka är; ej beredd, osäker och begrundande, förberedelse, handling samt 

bibehållande och upprätthållande (Faskunger, 2013). Vidare beskrivs begreppet hälsa enligt 

Ottawa charter (1986) som en resurs i det vardagliga livet och inte främst som ett slutgiltigt 

mål, vilket kan ge en bild av hur sociala medier påverkar en människas motivation gällande 

fysiska aktivitet (Sulin & Wang, 2013). 

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Den fjärde störta dödsorsaken i världen är enligt WHO (2009) en stillasittande livsstil. Fysisk 

aktivitet kan enligt Ekblom-Bak och Hellénius (2010) ses som en friskfaktor i förhållande till 

stillasittande, vilket klassas som en riskfaktor för en god hälsa. Sveriges riksdag beslutade år 

2003 att anta elva nationella folkhälsomål i syfte att skapa ett systematiskt folkhälsoarbete på 

olika nivåer i samhället. Målområde nio behandlar ökad fysisk aktivitet och dess relevans för 

en god hälsa. Det faktum att det finns ett folkhälsomål behöver i sin tur inte innebära att 

individer känner motivation till att utöva fysisk aktivitet (Pellmer, Wramner & Wramner, 

2012). Sociala medier kan därför enligt Sulin och Wang (2013) vara en kanal för att 

uppmuntra individer till fysisk aktivitet och bidra till en ökad motivation till att utöva fysisk 

aktivitet, vilket inte är en självklarhet för alla individer. 
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Syfte 

Syftet är att beskriva sociala mediers positiva påverkan på fysisk aktivitet bland män och 

kvinnor över 18 års ålder. 

Metod  

Design 

Följande arbete består av en litteraturöversikt, vilket innebär att data har samlats in från 

vetenskapliga artiklar för att enligt Friberg (2006) ge en överblick om information kring det 

folkhälsovetenskapliga syftet som studien bygger på. Studien kommer således bestå av en 

sammanställning av tidigare vetenskapliga publikationer och kan ligga till grund för vidare 

forskning inom ämnet. 

Datainsamling och urval 

Databassökning 

Artikelsökningen har till största del skett genom PubMed, som är en del av Medline. PubMed 

är den stora databasen inom medicin, omvårdnad och odontologi, där 75% av artiklarna är 

publicerade på engelska. Databasen inkluderar material från flera olika tidskrifter vilket ger en 

bredd i träfflistan (Forsberg & Wengström, 2013). De artiklar som valts ut från PubMed men 

inte haft fri tillgång söktes även via WordCat Local beta, vilket gav kostnadsfri tillgång till 

fulltextartiklarna via andra databaser. Vid enstaka fall användes även Google scholar för att få 

tillgång till artiklarna. Sökningarna i PubMed var med fokus på den fysiska aktiviteten och 

sociala medier då det var den databas som inkluderade mest inom ämnet. Andra databaser 

som använts är Eric, Cinahl och PsycINFO. Eric är den databas som behandlar artiklar kring 

pedagogik och anses vara användbar för de flesta samhälls- och beteendevetenskaper samt 

andra närliggande ämnen (Backman, 2008). Cinahl, innehåller tidskrifter inom hälso- och 

vårdvetenskap och PsycINFO är den databas som huvudsakligen består av 

beteendevetenskapliga tidskrifter, databasen omfattar också närliggande ämnen som medicin 

och socialt arbete (Backman, 2008). Dessa databaser användes för att ge artiklar med fokus på 

beteende förändring, sociala medier och socialt stöd som alla var relevanta för syftet. Se 

vidare i tabell 1 hur sökningarna skett.  
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Sökord 

De sökord som använts var alla på engelska då en stor procent av artiklarna i databaserna var 

publicerade på engelska, de sökord som användes var social support, exercise online, social 

networking, intervention studies, social media, adults, health behavior, behavior change, 

health promotion, internet, mobilephones, health-related, physical activity, blog, health i 

kombination med den booleska operatoren AND, som Backman (2008) förklarar som ett 

hjälpmedel för att söka i databaser. Sökorden har använts i olika kombinationer tillsammans 

med AND för att minska ner antalet träffar och ge relevanta artiklar för ämnet vilket 

presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Översikt av sökta artiklar 

Databas Sökord Träffar 
Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Utvalda artiklar 

Cinahl 
16-05-11 

Social support  
and social media 

 
16 

 
1 

 
1 

 
1 

Eric 
16-05-10 

Social support  
and physical activity 

 
24 

 
1 

 
1 

 
1 

PsycINFO 
16-05-06 

Social media and adults 10 4 3 1 

PubMed 
16-05-03 

Social medias  
and health 

370 
30 

 
2 

 
1 

 
1 

PubMed  
16-05-03 

Social support and exercise 
Online and  
social networking  
and Intervention studies 

 
 
117 
9 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

PubMed 
16-05-04 

Health-related 
and social media 

 
93 

 
10 

 
5 

 
1 

PubMed  
16-05-04 

Health behavior 
and behavior change 
and health promotion  
and internet and mobilephones  

 
31790 
4806 
18 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

PubMed  
16-05-09 

Social support  
and physical activity  
and social networking  

 
14732 
63 

 
5 

 
3 

 
1 

PubMed 
16-05-09 

Blog and social media  
and physical activity 
and health promotion  

 
95 
9 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Sökningen har skett efter specifika inklusions- och exklusionskriterier, vilket använts för att 

hitta artiklar som passar till det tänkta syftet och filtrera bort ej relevant litteratur. Sökningen 

har inkluderat artiklar som publicerats mellan 2006 och 2016, vilket kryssades i bland 

databaserna som kriterier och en del av sökningen. Detta gav den senaste forskningen inom 

ämnet vilket var relevant, då ämnet är relativt nytt och enligt Norman (2012) kom sociala 

medier att bli vanligt förekommande först 2004. Artiklarna skulle vara publicerade på svenska 

eller engelska, då det var möjligt för författarna att förstå texten. Artiklarna inkluderade 

antingen män, kvinnor eller båda könen, över 18 år boende i västvärlden, på detta sätt 

filtrerades barn under 18 år bort. Sökningen begränsades till att endast inkludera 

vetenskapliga original artiklar som var peer-reviewed och kostnadsfritt tillgängliga i fulltext. 

Även litteraturstudier och artiklar med fokus på individer med diagnostiserade sjukdomar 

valdes bort. 

Manuell sökning  

En manuell sökning kan genomföras på flera sätt, ett av dem är att studera litteraturlistan till 

en artikel som författarna redan tagit fram och tycker är relevant inför syftet (Forsberg & 

Wengström, 2013). Efter att sökning och granskning av relevant litteratur gjorts studerades de 

vetenskapliga publikationerna närmare och vid två tillfällen hittades intressanta referenser och 

en vidare sökning på dessa gjordes. Titlarna söktes då i WordCat Local för att ge tillgång till 

artikeln i fulltext. 

Databearbetning och Analys 

Första urvalet av artiklar gjordes utefter rubriken. De artiklar med relevant rubrik valdes ut för 

genomläsning. För att effektivisera artikelsökningen och välja ut de artiklar som ansågs 

relevant för syftet lästes artiklarnas bakgrund, där efter artiklarnas metod samt resultatdel. 

De artiklar som ansågs relevanta för det valda ämnet sparades och användes som material i 

litteraturöversikten. Efter att artiklarna valts genomfördes en tematisering av resultaten, vilket 

enligt Olsson (2009) innebär att artiklarnas innehåll studeras och delas upp i olika teman, på 

detta vis sammanfattas datan på ett effektivt sätt. Olika teman från artiklarna översattes och 

samlades i ett Google dokument, vilket underlättade jämförelsen mellan datan samt ökade 

tillgängligheten av informationen mellan författarna. Artiklarna placerades sedan in i en tabell 
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där, titel, år, författare, land och antalet deltagare samt syfte och sammanfattning av resultatet 

summerades (se tabell 2). Detta gav en klar bild av artiklarnas innehåll och gav författarna 

goda förutsättningar för att summera dem i resultatet.  

Etik 

Fokus vid granskning av artiklar har varit objektivt i syfte att inte förändra primärkällornas 

resultat och därmed presentera dem korrekt. Detta har varit relevant då Bryman (2012) menar 

att det kan vara komplicerat att göra välgrundade ställningstaganden gällande etik på grund av 

bristande förmåga att i studier kunna tillgodose samtyckeskravet, där individerna själva ska 

kunna bestämma om de vill medverka eller inte. Vidare menar Bryman (2012) att studier som 

granskar elektronisk kommunikation, vilket har studerats i denna litteraturöversikt, inte bör 

innehålla känslig information samt att arkivering av information kan ske säkert. I en 

litteraturöversikt bör etiska överväganden göras gällande urval och presentationen av resultat, 

för att garantera att de studier som använts i litteraturöversikt genomförts på ett sätt som 

författarna kan stå upp för, samt att alla inblandade parter blivit rättvist behandlade enligt de 

överväganden som finns (Forsberg & Wengström, 2013).  
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Resultat  

Resultatet presenteras utifrån fyra teman, vilka formulerats genom bearbetning av de tio 

vetenskapliga artiklar som ligger till grund för litteraturöversikten. De teman som växte fram 

ur textmassan var socialt stöd, konsumtion av hälsorelaterad information, individuell 

påverkan samt könsskillnader. Dessa teman skapar struktur och presenterar resultatets 

innehåll för läsaren. De artiklar som resultatet bygger på redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Artikelöversikt 

Författare  
och år 

Titel Land Antal deltagare 
och ålder 

Syfte Resultat 

Aadame, 
Butler, 
Escoffery, 
Mendell, 
McCormick & 
Miner, 2005 

Internet use 
for health 
information 
among 
college 
students 
 

USA 743 personer,  
18-22 år, 
övervägande 
kvinnor. 

Undersökte om 
internetanvändning 
bidrog till ett förändrat 
hälsobeteende och 
andra attityder 
gällande hälsa. 

Det var relativt vanligt 
att individer söker 
hälsorelaterad 
information via 
internet. Det visade sig 
att kvinnor sökte denna 
typ av information 
oftare än män. 

Cavallo, Tate, 
Ward, Devellis, 
Thayer, & 
Ammerman, 
2014 

Social 
support for 
physical 
activity—
role of 
Facebook 
with and 
without 
structured 
intervention 

 

USA 67 personer, 
kvinnor 18-25 år. 

Undersökte genom en 
randomiserad kontroll 
engagemanget bland 
deltagare på 
Facebook gällande 
främjande av fysisk 
aktivitet. 

Att interagera via 
Facebook forum 
gällande fysisk 
aktivitet för att få 
positiv respons visade 
sig vara effektiv. 
Individer som inte 
deltog i forum visade 
sig ha bättre 
kommunikation om 
ämnet med befintliga 
facebookvänner än 
de som deltog i 
forum. 

Foster, Linehan, 
Kirman, Lawson 
& James, 2010 

Motivating 
physical 
activity at 
work: using 
persuasive 
social media 
for 
competitive 
step 
counting 

USA 10 personer (9 
kvinnor och 1 man), 
sjuksköterskor, 
specifik ålder är 
okänd. 

En applikation 
användes via 
Facebook för att mäta 
antalet steg under en 
arbetsdag. Syftet var 
att se om detta 
motiverade mer till 
fysisk aktivitet än att 
bara anteckna 
stegen.  

Applikationer på 
sociala medier visade 
sig ha påverkan på 
antalet steg hos 
individer och bidrog till 
en positiv 
beteendeförändring. 
Enkla mobila enheter 
fungerade som ett 
billigt och lättillgängligt 
medel för ökad fysisk 
aktivitet.  
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Frimming, 
Polsgrove & 
Bower, 2011 
 

Evaluation 
of a Health 
and Fitness 
Social 
Media 
Experience 
 

USA 127 personer, 
genomsnittsålder 
21-24 år. 

Kartlade elevers 
reflektioner och 
erfarenhet av sociala 
medier. 
 

Mentorskap via sociala 
medier där individer 
kan ställa frågor har 
visat sig uppskattat. 
Det visade sig speciellt 
bra för de som precis 
börjat utföra fysisk 
aktivitet. 

Gruber, 2008 
 

Social 
support for 
exercise and 
dietary 
habits 
among 
College 
students  

USA 410 personer,  
18-22 år. 

En inventerings 
bedömning 
utvecklades för att 
mäta social påverkan 
och mönster gällande 
fysisk aktivitet och 
kostvanor hos 
högskolestudenter. 

Kvinnor fick större 
socialt stöd gällande 
träning, vikt och kost 
jämfört med män. Olika 
fokus, mål och syften 
fanns mellan kvinnor 
och män gällande 
träning och kost. 

Hurling, Catt, 
De Boni,  
Fairley, Hurst,  
Murray,  
Richardson &  
Sodhi, 2007 

Using 
internet and 
mobile 
phone 
technology 
to deliver an 
automated 
physical 
activity 
program: A 
randomized 
controlled 
trial 

United 
King-
dom 

140 personer,  
30-35 år. 

Syftet var att 
utvärdera effekterna 
av ett internet- och 
mobiltelefonibaserat 
program gällande 
fysisk aktivitet under 
en period på 9 
veckor. 

Studien visade att ett 
helautomatiserat 
internet och 
mobiltelefon-baserat 
program kan bidra till 
att öka och 
upprätthålla nivån av 
fysisk aktivitet hos 
friska vuxna. 

McDaniel, 
Coyne & 
Holmes, 2012 

New 
Mothers and 
Media Use: 
Associations 
Between 
Blogging, 
Social 
Networking, 
and 
Maternal 
Well-Being. 
 

USA 157 personer, 
genomsnittsålder 
27 år. 

Undersökte om 
bloggar och sociala 
nätverk påverkade 
känslor av 
anslutning och 
socialt stöd, vilket 
kunde påverka 
moderns 
välbefinnande (t.ex. 
äktenskaplig 
funktion, 
föräldraskap stress 
och depression). 

Studien visade att det 
är fler som 
konsumerar (läser) 
bloggar än det är som 
själva bloggar. 
Anledningen till att 
kvinnor bloggade 
uppgavs vara för 
dokumentation för 
personligt bruk och 
dela det med andra, 
för att hålla kontakt 
med familj och vänner 
samt för att känna 
socialt stöd. 

Shirong, 2013 An 
Experimenta
l Test of the 
Persuasive 
Effect of 
Source 
Similarity in 
Narrative 
and 
Nonnarra-
tive Health 
Blogs 

USA 300 personer,  
18-22 år. 

Undersökte om 
bloggar kunde vara 
ett effektivt verktyg för 
att leverera 
hälsoövertygande 
budskap. 

Bloggar av mer 
personlig karaktär 
genererade mer 
positiva tankar än 
opersonliga, dock 
visade det sig att de 
opersonliga 
bloggarna hade en 
starkare effekt hos 
deltagarna. 
Hälsorelaterade 
budskap visade sig 
vara en nyckel till 
övertygande 
hälsokommunikation, 
främst på bloggar av 
opersonlig karaktär. 
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Thackery, 
Crookston & 
West, 2013 

Correlates 
of Health-
Related 
Social 
Media Use 
Among 
Adults 

USA 1745 personer,  
18 år och uppåt. 

Undersökte 
frekvensen av att 
delta i 
konversationer och 
att publicera inlägg 
på sociala medier 
om hälsorelaterade 
aktiviteter.  

Trots att individer 
hade möjlighet att fritt 
delta i sociala medier 
och dela med sig av 
sin fysiska aktivitet 
var det få som gjorde 
det. Individer var mer 
benägna att enbart 
konsumera 
information gällande 
hälsa via sociala 
medier. 

Vaterlaus, 
Patten, Roche & 
Young, 2015 
 

#Gettingheal
thy: The 
perceived 
influence of 
social media 
on young 
adult health 
behaviors 

USA 34 personer, 
genomsnittlig ålder 
20,4 år. 
 

Undersökte 
uppfattningar om 
sociala mediers 
inflytande på 
levnadsvanor (dvs. 
kost och motion). 

Tre teman identifierades 
i form av sociala  
medier som en drivkraft 
och hinder att utöva 
fysisk aktivitet, det 
upplevda sambandet 
mellan mat och sociala 
medier samt 
uppfattningar om bilder 
och inlägg gällande 
motion på internet.  

 

Socialt stöd via sociala medier 

Foster, Linehan, Kirman, Lawson och James (2010) påvisade ett samband mellan socialt stöd 

och uppföljning av fysisk aktivitet samt ökad fysisk aktivitet. Socialt stöd kunde kopplas till 

uppföljning av fysisk aktivitet samt till ökad fysisk aktivitet. Med hjälp av en grupp på 

Facebook fick deltagare möjlighet att dela framsteg med varandra, kommentera, jämföra samt 

föra diskussioner kring personliga resultat gällande fysisk aktivitet. Facebook kunde också 

användas som konversation och som ett tillfälle att få samtala med en mentor (Frimming, 

Polsgrove & Bower, 2011). I en studie gjord 2011 fick elever hjälp med information gällande 

träning och hälsa av äldre elever, vilka fungerade som mentorer genom en speciellt framtagen 

grupp på Facebook. Enligt Frimming et al. (2011) blev elever mer bekväma att ställa frågor 

kring hälsa och träning samt att mentorskapet bidrog till en ökad förståelse av ämnet. Den 

personliga responsen från en mentor ansågs vara mer attraktiv än att exempelvis att söka 

information via Google. Genom liknande grupper på Facebook fick deltagarna möjlighet till 

ny kunskap genom att posta inlägg och att sedan få respons av andra gällande förbättring av 

personliga träningsformer. Det har också visat sig att denna typ av Facebookgrupp specifikt 

har gynnat nybörjare inom träning och hälsa, genom att de fått möjlighet att ställa frågor och 

få personliga svar kring fysisk aktivitet (Frimming et al., 2011). Ett annat sätt att föra 

diskussioner kring hälsa och fysisk aktivitet som också var det vanligaste sättet enligt Cavallo, 

Tate, Ward, Devellis, Thayer och Ammerman (2014) har visat sig vara att dela med sig av sin 
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egen träning genom bilder och text på Facebook, och på så sätt få uppmuntran och stöd från 

vänner. Denna typ av kommunikation visade sig också ha effekt genom att uppmuntra 

individer att bestämma en specifik dag då de kunde utföra fysisk aktivitet tillsammans med 

andra. Cavallo et al. (2014) menade att individer med privat Facebook skrev inlägg av 

sällskaplig och stöttande karaktär, då de som tillhörde ett så kallat gemensamt forum som 

behandlade ämnet hälsa och fysisk aktivitet på Facebook skrev inlägg med informativt 

innehåll. De visade även att de som inte deltog i ett gemensamt forum uppgav bättre 

kommunikation med sina befintliga vänner på Facebook än de som deltog (Cavallo et al., 

2014). Exponering av bilder angående träningsprestation var vanligt förekommande och 

enkelt att lägga ut via sociala medier. Vaterlaus, Patten, Roche och Young (2015) bekräftade 

att uppdateringar via sociala nätverk kunde vara betydelsefulla om individen utövade fysisk 

aktivitet regelbundet eller om en aktiv livsstil nyss påbörjats. Även att det var inspirerande 

och motiverande att se en person lägga upp en bild när de förlorat en hel del vikt kan utläsas i 

Vaterlaus et al. (2015). Lättillgängliga sociala medier i form av bloggar visade på en förmåga 

att skapa välbefinnande hos kvinnor som läste dem, detta tack vare det sociala stödet samt det 

sociala nätverket bloggen bidragit med. De som själva bloggade uppgav att det var för att 

dokumentera för personligt bruk, dela det med andra, för att hålla kontakt med familj och 

vänner samt för att uppleva ett socialt stöd (McDaniel, Coyne och Holmes 2012).  

Konsumtion av hälsorelaterad information  

I Thackery, Crookston och West (2013) studie hade deltagarna möjlighet att fritt delta i 

sociala medier genom att bidra med information gällande hälsa och fysisk aktivitet, dock var 

det mindre än 15% av deltagarna som faktiskt gjorde det. Det visade sig att deltagarna var 

mer benägna att enbart konsumera information gällande hälsa och fysisk aktivitet via sociala 

medier, då 30-40% angav detta. Denna hälsorelaterade information kunde vara olika 

aktiviteter vilka syftade till att skapa grupper, dela erfarenheter, samt att skapa en ökad 

medvetenhet inom hälsoområdet.  Även McDaniel et al. (2012) som i sin studie ut gick från 

nyblivna mammor och deras sätt att använda internet och bloggar, visade att majoriteten 

(76%) av kvinnorna aktivt valde att läsa bloggar medan något färre (61%) uppgav att de 

själva bloggade och delade med sig av erfarenhet till andra. 
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Individuell påverkan 

Ett helautomatiserat internet- och mobiltelefonbaserat program kunde enligt Hurling et al. 

(2007) bidra till att öka och upprätthålla nivån av fysisk aktivitet hos friska vuxna. Hurling et 

al. (2007) kom i studien fram till att deltagarna som tagit del av det helautomatiserade 

programmet genomförde mer fysisk aktivitet än kontrollgruppen och visade en lägre procent 

kroppsfett efter interventionens slut. Vaterlaus et al. (2015) visade även att de individer som 

genom sociala medier fick tillgång till specifika program där de tydligt kunde se sina 

framsteg, kände ett ökat ansvar att utöva fysisk aktivitet. De fick också genom att följa olika 

användare på Instagram och Facebook tillgång till nya övningar, ta del av andras prestationer 

och motiverande citat vilket kunde bidra till att deras egen träningsmotivation ökade. Det 

visade sig att sociala medier var en stor del av deltagarnas vardag samt att sociala medier hade 

en stor påverkan på deras levnadsvanor. I studien uppkom det också att sociala medier var ett 

hinder för utövandet av fysisk aktivitet för att de tog för mycket tid av dagen eller var 

störande under träning. Aadame, Butler, Escoffery, Mendell, McCormick och Miner (2005) 

visade att personer var noga med var de hittar information om fysisk aktivitet och hälsa, och 

valde ut relevanta webbplatser där informationen inom ämnet ansågs trovärdig. Informationen 

som hämtades visade att 72,9% ägnade sig åt sökning för sin egen skull och frekvensen av 

informationssökande varierade inom denna grupp, då en del sökte mer frekvent än andra. 

Shirong Lu (2013) visade i sin studie att bloggar som handlar om fritid, fysisk aktivitet, 

kroppsideal och sömnbrist var de mest besökta bloggarna, medan kategorier som böcker, 

mode och nyheter inte var lika populära bland deltagarna. Shirong Lu (2013) tog även fram 

information om att olika bloggar påverkade individer olika mycket. En blogg av berättande 

och personlig karaktär gav läsaren en högre grad positiva tankar än en personlig och icke 

berättande blogg som däremot hade starkare effekt hos läsaren.  

Könsskillnader 

Det har i Thackeray et al. (2013) studie påvisats att män visade ett lägre engagemang inom 

sociala medier relaterat till hälsa, jämfört med kvinnor som nästan dubbelt så ofta valde att 

söka hälsorelaterad information via sociala medier. En signifikant skillnad framgick också 

enligt Aadame et al. (2005) gällande erfarenhetsnivåer angående hälsoinformation och 

internet, det visade sig att kvinnor i större utsträckning (77.9%) sökte hälsorelaterad 

information jämfört med män (68,6%). Sammanlagt 36,7% av respondenterna ansåg att de 

genom hälsorelaterad information på internet förbättrat sin hälsa (Aadame et al., 2005). Enligt 

Gruber (2008) fick kvinnor mer stöd och uppmuntran från vänner, gällande fysisk aktivitet, 
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vikt och goda kostvanor, jämfört med män. Kvinnorna hade också sedan tidigare en 

uppfattning kring betydelsen av vänners stöd, vilket studiens resultat även bekräftade. 

Kvinnorna upplevde i allmänhet ett större stöd jämfört med männen. Kvinnorna hade nästan 

dubbelt så mycket frågor gällande sitt träningsbeteende jämfört med männen, dessutom valde 

kvinnor tre gånger oftare än män att motionera för att gå ner i vikt samt dubbelt så ofta att äta 

enligt en specifik diet. Männen valde däremot mer än dubbelt så ofta att äta efter en specifik 

diet eller motionera för att exempelvis förbereda sig inför en match eller liknande jämfört med 

kvinnorna (Gruber, 2008). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden i denna litteraturöversikt bygger på sökningar i fyra databaser med flera olika sökord 

och kombinationer av sökord. Att använda denna typ av sökstrategi ger artiklar med flera 

olika infallsvinklar och teman inom samma område. På detta sätt får litteraturöversikten med 

alla aspekter som berör den positiva påverkan som sociala medier har på den fysiska 

aktiviteten. Denna typ av sökstrategi, med många olika sökningar kan också visa på att 

sökorden skulle valts med mer omsorg och eftertanke för att kunna ge fler relevanta träffar per 

sökning. PubMed, PsycINFO, Cinahl och Eric som används vid artikelsökningen ger alla god 

tillgång till vetenskapligt granskade och godkända artiklar, och genom litteraturöversiktens 

inklusionskriterier gällande orginalartiklar och peer-rewied ökar litteraturöversiktens 

trovärdighet. Dock kan begränsningen till att endast använda artiklar med fri tillgång till 

fulltext medföra att andra relevanta artiklar för syftet aktivt valts bort. Sökningar i databaser 

av en mer idrottsvetenskaplig karaktär kunde varit av intresse och gett fler artiklar med fokus 

på hur socialt stöd påverkar fysisk aktivitet. Studierna skulle exkludera barn och en gräns 

drogs vid 18 år. Då relativt få träffar avsåg individer under 18 år gjordes denna sortering 

manuellt och endast i en av sökningarna gjordes avgränsning i valet av sökord. Artiklarna 

som använts i litteraturöversikten var publicerade mellan år 2006 och 2016, detta kriteriet 

valdes innan varje sökning i databasernas sökverktyg, på detta sätt gav artiklarna färsk 

information och fakta från ett samhälle där internet är väl implementerat och en del av 

vardagen för de flesta individer. 

 

8 av de 10 artiklarna söktes via databaser medan övriga sökts på manuell väg. De två 

artiklarna som söktes manuellt hittades under förberedelserna för litteraturöversikten då 

relevanta litteraturstudier studerats för att ge en överblick över det valda ämnet. 
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Litteraturstudierna i sig fick inte inkluderas i litteraturöversikten på grund av inklusions- och 

exklusionskriterierna. De relevanta titlarna söktes sedan genom WorldCat local för att få 

tillgång till fulltexter. 

 

Att tematiseringen av artiklarna gjordes på elektronisk väg visade vissa fördelar då det var 

tidseffektivt och båda fick möjlighet att ta del av dokumentet genom Google docs. Att 

översätta artiklarna som fanns att tillgå via internet och samla dem i ett gemensamt dokument 

kortade ner arbetsprocessen genom att momenten med att skriva ut och klippa för hand togs 

bort. Även risken för att papper skulle försvinna eller författare skulle blandas ihop 

minimerades. Nackdelen med den digitaliserade tematiseringen var att möjligheten att 

överblicka alla artiklar i sin fulla form samtidigt inte fanns. 

Resultatdiskussion 

Socialt stöd via sociala medier  

Möjligheten att kunna följa användare på exempelvis Instagram och Facebook visade sig vara 

en bidragande orsak till ökad motivation till fysisk aktivitet (Vaterlaus et al., 2015). Enligt 

Cavallo et al. (2014) var också det vanligaste sättet att föra kommunikation kring fysisk 

aktivitet att skriva inlägg och lägga ut bilder rörande sin egen träning på Facebook. Det 

skapade möjlighet för vänner och bekanta att visa sitt stöd genom kommentarer kring 

inlägget, vilket påverkade individen positivt. Denna typ av kommunikation visade sig även ha 

god effekt för att få personer i individens bekantskapskrets att öka sin fysiska aktivitet, då det 

skapat möjlighet att bestämma plats och tid för gemensam träning (Cavallo et al., 2014). Flera 

andra studier visade också att individer påverkades av andra personer via sociala medier, 

Frimming et al. (2011) pekade på de fördelar studiens deltagare kände efter att de kunnat 

ställa frågor till en mentor på ett speciellt framtaget forum på Facebook för att prata om 

träning och hälsa. Studien tog också upp att denna typ av kommunikation kunde vara till god 

hjälp för den som var i början av sin träningskarriär, vilket Faskunger och Nylund (2014) 

uppgav är den svåraste fasen när det gäller att starta en aktiv livsstil. Foster et al. (2010) 

menade att andra individers kommentarer och uppmuntran spelade roll i hur fysisk aktivitet 

utfördes, tillgången till gemensamma grupper där individer kunde dela med sig av sina 

resultat, kommentera andras och jämföra sig med andra i gruppen bidrog till ökad fysisk 

aktivitet. Naidoo och Wills (2007) tog upp att mediala kanaler och forum kunde bidra till att 

skapa en öppenhet kring att diskutera hälsofrågor och på så sätt skapa kommunikation mellan 
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flera parter. Tvåvägskommunikation var nödvändig för att en beteendeförändring skulle vara 

möjlig att genomföra, genom att diskutera eventuella bekymmer, målsättningar samt hur 

förändringar kunde vara möjliga att uppnå. Naidoo och Wills (2007) tvåvägskommunikation 

och media kanaler kunde liknas vid Foster et al. (2010), Cavallo et al. (2014), Shirong Lu 

(2013) och Frimming et al. (2011) olika studier kring interaktion kring forum via sociala 

medier.  

Konsumtion av hälsorelaterad information  

Samtidigt som det visat sig att delandet av personliga framsteg med andra gav motivation och 

ett slags socialt stöd för att fortsätta och bli ännu bättre på att utföra fysisk aktivitet (Foster et 

al., 2010), visade även studier på att enbart konsumerande av hälsorelaterade bilder, inlägg 

och information var hög. Detta styrker också Faskunger och Nylund (2014) då motivation och 

socialt stöd har betydelse för frekvensen av fysisk aktivitet. Thackeray et al. (2013) visade att 

endast 13% valde att dela med sig av hälsorelaterad information på olika sociala medier 

medan hela 30-40% gärna tog del av och läste andras bloggar. Detta visade också McDaniel 

et al. (2012) gällande bloggar, där många av deltagarna i studien bloggade och ännu fler 

uppgav att de läste bloggar regelbundet. Det visade sig också att de bloggar som var mest 

uppskattade var de som berörde motion och kroppsideal (Shirong Lu, 2013). Den globala 

tillgången inom sociala medier vilken Norman (2012) talar om, innebär att en stor målgrupp 

har möjlighet att ta del av hälsorelaterad information, Thackeray et al. (2013) och McDaniel 

et al. (2012) visar också att majoriteten som nyttjar sociala medier väljer att enbart ta del av 

hälsorelaterad information, istället för att dela med sig av sin egen kunskap inom ämnet. 

Individuell påverkan  

Shirong Lu (2013) konstaterade att sociala medier var en stor del av deltagarnas vardag, vilket 

även Folkhälsomyndigheten (2012) tog upp i form av skärmtid, samt att sociala medier hade 

en stor påverkan på deras levnadsvanor. Flera deltagare uppgav att de fick inspiration till nya 

övningar i träningen av olika Facebook konton och Instagram konton som de följde 

(Vaterlaus et al., 2015). Vaterlaus et al. (2015) fick också fram att individer upplevde sociala 

medier som ett hinder för sin träning, genom att tid och fokus lades på sociala medier vilket 

resulterade i att de inte hann gå till gymmet eller att de stördes av de sociala medierna som 

kallade på uppmärksamhet under träningen. Enligt folkhälsomyndigheten (2012) har det skett 

en stor förändring i samhället under de senaste 50 åren gällande användning av sociala 
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medier, vilket styrker Vaterlaus et al. (2015) resultat om att sociala medier tog av deltagarnas 

tid. Majoriteten av en människas vakna tid spenderades stillasittande och till stor del framför 

skärmar som datorer och mobiler (Folkhälsomyndigheten, 2012), vilket skapade problem i 

samhället i form av folkhälsosjukdomar, då det fanns en stark koppling mellan dessa 

sjukdomar och fysisk inaktivitet (Faskunger, 2013). Samtidigt visade Hurling et al. (2007) att 

ett helautomatiserat internet- och mobiltelefonbaserat program gav goda effekter på den 

fysiska aktiviteten, bland annat genom ökad och upprätthållande av fysisk aktivitet, som i sin 

tur låg till grund för den minskning av kroppsfett som deltagarna uppvisade i studien. 

Könsskillnader  

Flera studier visade på att det skiljde sig mellan män och kvinnor i frågan om sociala medier, 

hur de olika könen kommunicerade och hur de påverkas av sociala medier gällande fysisk 

aktivitet. Kvinnor visade sig mer än dubbelt så ofta som män söka hälsorelaterad information 

via sociala medier (Thackeray et al. 2013; Aadame et al. 2005). Aadame et al. (2005) visade i 

sin studie att 36,7% av individerna uppgav att de fått bättre hälsa på grund av informationen 

från internet. Det faktum att fler kvinnor valde att söka information om hälsa genom sociala 

medier kunde kopplas till Gruber (2008) resultat om att kvinnor kände högre socialt stöd från 

vänner och bekanta angående fysisk aktivitet och matvanor. De visade sig också att kvinnor 

hade ett större intresse för att ställa frågor kring ämnet (Aadame et al., 2005), samt att de hade 

större förståelse för att ett socialt stöd var av central betydelse för en individ. Kvinnors 

intresse för fysisk aktivitet och socialt stöd var också större än männens, vilket även bekräftas 

av Folkhälsomyndigheten (2016). Berkman och Syme (1979) visade att kvinnor som haft ett 

högre socialt stöd levde längre, vilket kunde förknippas med det Gruber (2008) tagit fram om 

hur det sociala stödet påverkade den fysiska aktiviteten och kostvanor som i sin tur påverkade 

hälsan och mortaliteten.  
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Slutsats 

Sociala medier visar sig kunna ha positiv påverkan på fysisk aktivitet inom flera olika 

områden. De olika områdena; socialt stöd, tillgång till information och tillgänglighet i form av 

teknisk utrustning kan samverka med varandra och på så sätt skapa möjlighet att nå en bred 

målgrupp på ett kostnadseffektivt sätt, och interaktionen mellan individer har visat sig skapa 

motivation och inspiration för att utföra fysisk aktivitet och på så sätt uppnå en mer hälsosam 

livsstil. Det faktum att vi dag är mer stillasittande påverkas också av sociala medier som tar 

en stor del av individers tid, vilket kan vara en nackdel. Denna litteraturöversikt visar trots 

detta att tiden individer ägnar åt sociala medier även har en positiv påverkan på den fysiska 

aktiviteten. Av följande översikt har det visat sig att kvinnor är mer benägna att söka, samt ta 

del av, hälsorelaterad information än män, vilket är intressant och öppnar upp för vidare 

forskning. Det nionde av de elva nationella folkhälsomålen behandlar fysisk aktivitet som en 

förutsättning för en god hälsa, och här kan sociala medier ses som ett verktyg i ett 

framgångsrikt folkhälsoarbete.  
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