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Abstract 

Gymnasiums open up for the creation of a culture where muscular and well-defined 

bodyshapes, or ideal bodyshapes, stand in the centre. In this “gymculture”, the use of 

nutritional supplements such as creatine and whey protein among male gym goers has become 

somewhat obvious. The nutritional supplements are strongly associated with performance 

enhancing and muscle enhancing effects and are frequently even marketed as such. This is 

one of several strategic tricks the marketers can use to attract individuals to buy; by 

mentioning that the supplements can lead to muscle enhancements. This is something that the 

marketers know is in high demand. The nutritional supplements industry is today quite 

extensive where Swedish companies annually make profits of tens of millions of kronors. But 

today there are barely any scientific studies which can prove the statements used in the 

marketing. It’s often mentioned that the nutritional supplements only carries “psychological 

effects”. I therefore believe that it’s important to analyze the relationship between the 

gymculture and the marketing of nutritional supplements, which largely makes up the purpose 

of this composition. I conducted a content analysis of advertisements in two leading fitness 

magazines: “BODY” and “Fitness magazine” to be able to examine the marketing of 

nutritional supplements. With some influences from the content analysis I designed and 

conducted a survey that contained elements related to the marketing of nutritional 

supplements and the survey also included sections about how gym goers relate to the stated 

effects of nutritional supplements.  

 

The results of the content analysis show that a considerable portion of the advertisements 

display big and well-defined body parts, special offers and scientific segments. The results of 

the survey show, among other things, that the respondents to some extent believe that the 

advertisements display big and well-defined body parts and also feel that the supplements 

helps in building muscle mass. The reason for why well-defined body parts are used in the 

marketing of nutritional supplements is, among other things, believed to make people feel 

dissatisfied with their own bodies and to make them believe that the only way of gaining a 

well-defined body is by the use of nutritional supplements. 
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Sammanfattning 

Gymanläggningar öppnar för skapandet av en kultur där muskulösa och väldefinierade 

kroppsformer, eller ideala kroppsformer, står i centrum. I denna ”gymkultur” har även 

användningen av kosttillskott som exempelvis kreatin och whey protein bland manliga 

gymbesökare blivit något av en självklarhet. Kosttillskott förknippas starkt med 

prestationshöjande- och muskeluppbyggande effekter och marknadsförs ofta som just 

prestationshöjande och muskeluppbyggande. Detta är ett av flera strategiska knep som 

marknadsförare kan använda sig av för att locka individer till köp; genom att nämna att 

tillskotten kan leda till muskeluppbyggnad. Detta är något som marknadsförare vet är väldigt 

efterfrågat. Kosttillskottsindustrin är relativt omfattande där exempelvis svenska företag går i 

vinst med flera tiotals miljoner kronor årligen. Men i dagsläget finns det knappt några 

vetenskapliga studier som kan styrka de påståenden som används i marknadsföringen. Det 

talas flitigt om att kosttillskotten enbart ger ”psykologiska effekter”. Jag anser därför att det är 

av vikt att analysera förhållandet mellan gymkultur och marknadsföringen av kosttillskott, 

vilket i stort utgör syftet med uppsatsen. För att undersöka marknadsföringen har jag 

genomfört en innehållsanalys av annonser på två framstående fitnessmagasin: ”BODY” och 

”Fitness Magazine”. Med en del inflytande från innehållanalysen designade och genomförde 

jag en enkät som innehöll delar som relaterade till marknadsföringen av kosttillskott och 

enkäten innehöll även delar som relaterade till hur gymbesökare förhåller sig till 

kosttillskottens påstådda effekter. 

 

Resultatet av innehållsanalysen visar att en betydande del av annonserna uppvisar stora och 

väldefinierade kroppsdelar, specialpriser och vetenskaplifieringar. Resultatet av 

enkätundersökningen visar bland annat att respondenterna till viss mån anser att 

marknadsföringen uppvisar stora och väldefinierade kroppsdelar och känner även att 

kosttillskotten hjälper att öka muskelmassan. Anledningen till att vältränade kroppsdelar 

används i marknadsföringen av kosttillskott antas vara bland annat för att få personer att 

känna sig missnöjda med sina egna kroppar och få dem att tro att det enda sättet att få en 

vältränad kropp är genom användandet av kosttillskott. 

 

Nyckelord:  
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1  Inledning 

I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund med en beskrivning av historiken kring 

träning, hälsa och ”fitness”. Därefter behandalas kosttillskott som blivit en del av den 

”gymkultur” som uppstått och jag beskriver även hur omfattande kosttillskottsbranchen är. 

Den här bakgrundsbeskrivningen ligger till grund för en problemdiskussion som handlar om 

att kosttillskott som marknadsförs som exempelvis stimulerare av muskeltillväxt ofta saknar 

vetenskapliga grunder. När jag själv tränade på gym så kom jag också i kontakt med 

kosttillskott men efter att ha ätit under en tid har jag blivit skeptisk. Hur kommer det sig att så 

många gymbesökare regelbundet äter kosttillskott även om de inte hjälper, och vad är det som 

utlovas i reklamen? Med de här frågorna startades den här studien av kosttillskott och 

marknadsföring. 

 

1.1 Hälsa och fitness 

Det tillhör idag allmänbildning att regelbunden träning oftast har en fördelaktig effekt på 

människans hälsa (Kuczmarski, 2008). Speciellt i västvärlden är det sjukdomar i det 

kardiovaskulära  systemet
1
 som i särklass är den största, dock förebyggesbara, anledningen till 

alltför tidiga dödsfall (Fentem, Turnbull och Bassey, 1990). Endast i USA beräknas årligen ca 

250.000 människor dö på grund av avsaknandet av regelbunden fysisk aktivitet (Myers, 

2003). Pert (1997, s. 1) presenterade en engelsk studie som visade att 70% av männen och 

80% av kvinnorna som deltog i studien inte tränade tillräckligt mycket för att kunna ta del av 

eventuella hälsofördelar. Studien visade märkvärdigt nog även att deltagarna ansåg sig vara 

mer hälsosamma än de egentligen var. Fentem, Turnbull & Bassey (1990) påstår att träning 

kan ha positiva och motverkande effekter på sjukdomar och påpekar det påtagbara syftet och 

fördelen som träning har. Det har visat sig att hjärt- och kärlsjukdomar hos aktiva och 

motionerande personer inträffar i en lägre grad än hos personer som inte motionerar 

regelbundet (Myers, 2003). Författaren menar att om aktiva personer drabbas av hjärt och 

kärlsjukdomar så tenderar dessa att inträffa vid ett senare livsstadium och vara av mindre 

extrema former än hos deras icke tränande motpart. Myers (2003, s. 2) refererar till 

genomförda studier som även kunde påvisa att träning hade positiva och skyddande effekter 

mot flera andra sjukdomar som exempelvis diabetes, osteoporos
2
 och hypertoni

3
. 

Regelbunden träning kan också leda till en mer positiv och hälsosam syn på andra aspekter 

såsom på rökning, alkohol och matkonsumtion (Pert, 1997). Nämnvärt är dock att träning som 

vanligen rekommenderas är den sortens träning som inte hör hemma på elitnivå utan på en 

lägre nivå eftersom fördelarna med träning på elitnivå är omdiskuterade med tanke på den 

senare tidens fall av plötsliga hjärtstillestånd bland elitidrottare (Nam, 2011). 

 

                                                 
1
 Kardiovaskulära systemet = blodcirkulationssystemet 

2
 Osteoporos = benskörhet 

3
 Hypertoni = högt blodtryck 



2 

 

Att sjukdomar kan motverkas genom träning har under den senaste tiden lett till en ökning av 

regelbunden fysisk aktivitet speciellt bland män (Kuczmarski, 2008). Men det finns fler 

faktorer som styr den regelbundna fysiska aktiviteten. Att uppfattas som ”underviktig” främst 

bland män ses som något dåligt (Furnham, Badmin & Sneade, 2002). Många börjar därför 

träna på exempelvis gym av estetiska skäl, rentav för att få större och/eller väldefinierade 

muskler (Östersunds-Posten, 2008-02-25). En studie visade att de flesta av de deltagande 

männen var klart missnöjda med sina kroppar varav 80% föredrog andra ideala förebilder 

(Furnham, Badmin & Sneade, 2002). Författarna fortsätter med att önskan om en viktökning 

bland män oftast är associerad med tanken om att bli mer muskulös och kunna uppnå den så 

kallade V-formade kroppsfiguren. Männens otillfredsställelse med deras utseende har under 

de senare åren inneburit att de söker uppnå den kroppsfigur som anses vara den ideala för män 

(Baghurst & Lirgg, 2009). Denna ideala kroppsfigur har under åren utvecklats till att vara allt 

mer muskulös och kroppsfiguren betonas starkt och är allmänt accepterad exempelvis inom 

den amerikanska hälsokulturen (Phillips, 2005).  

1.2 Gym som kultur 

Kultur beskrivs generellt som något som inte endast tillfredsställer en persons behov utan 

även definierar personen i fråga (Beaudreau, 2005). När man då väljer att acceptera just en 

hälsokultur omfamnar man per automatik även en livsstil där vissa attityder, kroppsformer 

och stilar värderas högre än andra (Johansson, 1996). Livsstilen speglas av personer som 

ämnar ta hand om sina kroppar på ett sätt som gör att kropparna kan uttrycka deras identitet 

utåt då kroppar är viktiga signalement i dagens sociala verklighet (Leipämaa-Leskinen, 2011). 

Kroppen kan vidare kultiveras på många olika platser men främst i gymmet och eftersom 

betydande tid spenderas just i gymmet för att forma sin kropp så skapas där en sorts subkultur 

(Johansson, 1996). Johansson (1996) och Andrews, Sudwell & Sparkes (2004) belyser att 

gymmet normalt sett är en social plats där folk kan umgås, samträna och dela med sig av tips 

men det är även här som grupperingar inom gymmets väggar sker. Det är grupperna i fråga 

som ofta står för utvecklandet av den kulturella miljön och kroppsidealen i gymmet men står 

ibland även för välbyggda, ideala kroppar som mer eller mindre fungerar som normativa 

grunder menar Johansson (1996). Detta sätter enorm press på exempelvis yngre aspiranter 

som vill ta sig in i kulturen och bli en del av grupperna. Peixoto Labre (2002) menar att 

ständig utsättning för press i form av ideala kroppsformer leder till att män som inte uppnår 

sitt mål blir allt mindre tillfredsställda med sina egna kroppsformer och blir allt mer måna om 

att studera andra som har den ideala kroppsformen.  

 

1.3 Användning av kosttillskott 

I samband med att tanken om den ideala kroppsformen vuxit har även populäriteten för 

kosttillskott vuxit (Clarkson & Rawson, 1999). Användningen av kosttillskott är vanligen 

mycket hög bland personer som regelbundet tränar på gym. En GIH-studie
4
 visade att 45% av 

deltagarna, som tränar på gym, använder kosttillskott (Norra Västerbotten, 2011-03-31). 

                                                 
4
 En studie som genomförts vid Gymnastik- och Idrottshögskolan 
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Generellt är det män som satsar på användandet av kosttillskott vilket ofta associeras med 

bland annat prestationsökande och kroppsbyggande, där kosttillskotten ofta är rika på protein 

och grenade aminosyror (El Khoury & Antoine-Jonville, 2012). Denna sortens kosttillskott, 

som används för sportsliga ändamål, klassificeras som livsmedel
5
. Enligt El Khoury & 

Antoine-Jonville (2012) var intaget av kosttillskott bland kvinnor mer kopplat till 

hälsofördelar såsom kosttillskott som var rika på vitaminer, mineraler och örter. Kosttillskott 

som exempelvis whey protein, aminosyror men även kreatin och koffein förekommer annars 

ofta bland män som tränar på gym (Schwenk & Costley, 2002). Whey protein påstås ha 

fördelaktiga effekter vid reparationen och uppbyggnaden av muskelmassa om regelbunden 

träning och konsumtion av whey genomförs (Hayes & Cribb, 2008). Aminosyror i 

träningssammanhang kan ha fördelaktiga effekter på muskeluppbyggnaden (Miller, Tipton, 

Chinkes, Wolf och Wolfe, 2003), men nämnvärt är att aminosyrorna även påstås skydda mot 

muskelnedbrytning
6
. Kreatin påstås ge ökad uthållighet

7
 i form av att prestationsförmågan vid 

maximalt korttidsarbete, exempelvis genom ett tungt set i stryketräning, ökar
8
. Koffein påstås 

förlänga tiden till utmattning exempelvis under kortvariga, intensiva träningspass (Schwenk & 

Costley, 2002).  

1.4 Den växande kosttillskottsindustrin 

Det har visat sig att intaget av kosttillskott ligger som högst bland gruppen elitidrottare men 

strax efter denna grupp kommer människor som tränar på gym och den senare gruppen utgör 

numera en stor andel av kosttillskottsmarknaden (El Khoury & Antoine-Jonville, 2012). 

Kosttillskottindustrin växer därför snabbt och är idag en multi-miljard dollar industri 

(Kuczmarski, 2008). Enligt Clarkson & Rawson (1999) såldes kosttillskottet kreatin år 1997 

för sammanlagt 200 miljoner dollar i USA och exempelvis har det svenska 

kosttillskottsföretaget Dalblads Nutrition AB ökat sina vinster med 20 miljoner kronor från 

det första året (Dagens Industri, 2006-07-12). Andra företag som gjort stora tillväxter är 

Gymgrossisten vars årliga tillväxt sedan år 1996 legat på ca 36% och där omsättningen år 

2007 uppgick till 81,9 miljoner kronor (Pressreleaser – Waymaker, 2007-12-14) och Twinlab 

som omsatte ca 30 miljoner kronor år 2008 (Pressreleaser - Waymaker 2008-06-16). Under 

samma år sålde amerikanska kosttillskottsvarumärken som Muscle Milk, Amplified Mass 

XXX och N.O.-Xplode för totalt 2,7 miljarder dollar (New York Times, 2010-01-13). Även 

en del nyetablerade gym satsar på att öka tillgängligheten och försäljningen av kosttillskott 

genom att inkorporera en avdelning speciellt tillägnat kosttillskott (Filipstads Tidning, 2010-

12-04; Linköpings-Posten, 2010-01-20). Rör man sig ner mot hur priserna för kosttillskott ser 

ut så kan exempelvis priset på olika proteinprodukter skilja sig avsevärt trots relativt liknande 

innehåll. Det visade sig att det kunde skilja ca 400 kr mellan det billigaste och dyraste 

proteinet (Göteborgs-Posten, 2006-10-06) och det omnämns att inte ens lågkonjunkturer 

                                                 
5
 Livsmedelsverket (2012). Kosttillskott–regler. [Elektronisk] Livsmedelsverket. Tillgänglig: 

http://www.slv.se/sv/grupp2/livsmedelsforetag/Regler-for-olika-typer-av livsmedel/Kosttillskott/#kos. [2012-03-

06] 
6
 Kosttillskott och hälskokosts hemsida. Tillgänglig: http://www.kosttillskott-halsokost.se/aminosyror.html 

[2012-03-10] 
7
 Fitnessgurus hemsida. Tillgänglig: http://fitnessguru.se/8067-kreatin-faq [2012-03-11] 

8
 Kosttillskott och hälskokosts hemsida. Tillgänglig: http://www.kosttillskott-halsokost.se/kreatin.html [2012-03-

11] 
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verkar kunna påverka branschen negativt (Alingsås Tidning, 2009-04-06). Nämnvärt är att det 

i Sverige varken krävs godkännande eller tillstånd från Livsmedelsverket för att sälja 

kosttillskott, däremot ska den som tillverkar och säljer det se till att kosttillskottet innehåller 

substanser som kan tas upp av människokroppen men även se till att det inte utgör någon 

hälsorisk
9
.  

 

Det finns dock en uppsjö med studier som bevisar att fysiskt aktiva människor inte behöver 

ytterligare näringsämnen förutom de som tillhandahas genom en balanserad kost (El Khoury 

& Antoine-Jonville, 2012). Det är heller inte säkert att kosttillskott hjälper till att öka 

prestationsförmågan (Schwenk & Costley, 2002). Men trots detta så känner en hel del 

gymbesökare att de uppnår önskvärda resultat med hjälp av kosttillskott (Goston & Correia, 

2010). El Khoury & Antoine-Jonville (2012) menar även att intaget av kosttillskott bland 

människor som engagerar sig i fysiska aktiviteter ökat dramatiskt de senaste åren. Detta leder 

fram till problemdiskussionen där det diskuteras kring varför kosttillskott blivit så populärt. 

1.5 Problemdiskussion 

De senaste åren har marknadsföringen av kosttillskott ökat (Helsingborgs Dagblad, 2011-10-

04) där kosttillskotten ofta marknadsförs som produkter som påskyndar och stimulerar 

muskeltillväxten (Goston & Correia, 2010). Författarna menar att kosttillskotten ofta 

framställs som “mirakelprodukter” som har möjlighet att åstadkomma “magiska resultat” 

inom loppet av en relativt kort tidsperiod. Det är heller inte ovanligt att de framhävs som 

enkla genvägar till att få i sig välbehövd näring efter ett träningspass: 

 

[...] En proteindrink eller återhämtningsprodukt från gymmet är en enkel 

men dyr genväg. Ett kokt ägg och ett par frukter, ett glas mjölk och ett par 

smörgåsar, eller en mugg varm choklad och en tunnbrödsrulle med skinka 

duger precis lika bra (Göteborgs-Posten 2011-12-20, s. 54). 
 

Marknadsförare av kosttillskott är väl medvetna om att en imponerande muskelmassa och fina 

muskeldefinitioner är i extremt hög efterfrågan och gör allt som krävs för att övertyga 

konsumenter om att just deras kosttillskott är den nya ”genombrottsprodukten (Nalewanyj, 

2011)” . Mycket kosttillskott paketeras även om i fina och utsmyckade burkar och presenteras 

som solida produkter som påstås hjälpa individer till en drömkropp relativt enkelt. 

 

Även om kosttilskottsindustrin både är frodande och inflytelserik så saknas det i dagsläget 

tillräckligt med vetenskapliga grunder gällande kosttillskottens effekter, det vill säga om de 

verkligen hjälper till att öka prestationsförmågan (Schwenk. & Costley, 2002; Clarkson & 

Rawson, 1999). Det talas om att kosttillskott i träningssammanhang endast ger en 

placeboeffekt (en så kallad psykologisk effekt) som Clarkson & Rawson (1999) kallar det. 

Industrin spelar på personers viljan att förbättra sina prestationer och nå framgång (Pressens 

Mediaservice, 2005-01-11) och eftersom det finns en risk att tillskotten inte står för några 

                                                 
9
 Livsmedelsverket (2012). Kosttillskott – regler. [Elektronisk] Livsmedelsverket. Tillgänglig: 

http://www.slv.se/sv/grupp2/livsmedelsforetag/Regler-for-olika-typer-av livsmedel/Kosttillskott/#kos. [2012-03-

06] 



5 

 

vidare effekter, kan inköp av dem betraktas som bortkastade pengar (Norra Västerbotten, 

2010-04-29). Goston & Correia (2010) menar dock att om man spenderar 30 dollar (ca 230 

kronor) per månad så anses denna summa inte vara överflödig. Den kände näringsfysiologen 

Fredrik Paulùn skrev om sina erfarenheter av kosttillskott och påpekade att hälften av 

kosttillskotten inte gav några effekter alls och resterande verkade ge effekter av mycket små 

skalor (Dagens Nyheter, 2004-02-15). Mycket kosttillskott marknadsförs med relativt 

ogrundade hävdanden, diskutabla kvalitetskontroller och utan någon myndighet motsvarande 

Livsmedelsverkets godkännande av dess säkerhet och effektivitet (Clarkson & Rawson, 

1999).  

1.6 Forskningsproblem och syfte 

Att många manliga gymbesökare vill få större muskler är ganska uppenbart och den ständiga 

efterfrågan på dessa muskler har banat väg för kosttillskottsindustrin, som är relativt ny och 

expanderande. De flesta flesta kosttillskott som finns på marknaden hävdar sig kunna ge 

effekter och resultat som nästan är för bra för att vara sanna. Det råder tveksamhet kring 

förhållandet mellan marknadsföringen av kosttillskott och vad som utlovas då det i dagsläget 

saknas vetenskapliga studier som kan bekräfta effekterna. Trots detta säljer ökar försäljningen 

av kosttillskott, vilket betyder att gymbesökare, som kan antas utgöra en stor målgrupp, köper 

kosttillskott som aldrig förr. Det är intressant ur ett marknadsföringsperspektiv att undersöka 

närmare varför en ”vetenskapligt ogrundad” bransch som kosttillskottsbranschen lyckas sälja 

kosttillskott så bra. 
 

Studiens övergripande syfte är explorativt och ämnar till att beskriva och analysera 

förhållandet mellan gymkultur och marknadsföringen av kosttillskott. Det övergripande syftet 

kan delas upp i två delsyften. Delsyfte ett är att beskriva och analysera hur marknadsföring i 

form av annonser associerar kosttillskott med gymkulturens livsstil. Delsyfte två handlar om 

att undersöka hur manliga gymbesökare förhåller sig till kosttillskott. Dock syftar studien inte 

till att fastställa något samband mellan marknadsföring och användning gällande kosttillskott, 

utan de båda aspekterna studeras var för sig. Syftet besvaras genom att titta närmare på 

följande fem forskningsfrågor: 

 

 Hur är annonser för kosttillskott utformade? 

 Hur kan annonserna locka till köp av kosttillskott? 

 Hur uppfattar manliga gymbesökare marknadsföringen av kosttillskott? 

 Vilka kosttillskott används av de manliga gymbesökarna och varför? 

 Vilka attityder har de manliga gymbesökarna gentemot kosttillskottens 

påstådda effekter? 

 

 

1.7 Kapiteldisposition 

För att uppfylla syftet har jag disponerat uppsatsen på följande sätt: I kapitel två redogörs för 

metoden, där jag beskriver de två studier som gjorts. Den första studien är en innehållsanalys 
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av annonser på sammanlagt 12 nummer av två ledande fitnessmagasin och har för avsikt att 

ge en bild av hur kosttillskott marknadsförs. Den andra studien består av en 

enkätundersökning som genomförts på 44 män som tränar på gym och syftar bland annat till 

att undersöka deras användningsvanor av kosttillskott, hur de ser på de påstådda effekterna av 

kosttillskott som de använder och hur de i allmänhet ser på marknadsföringen av kosttillskott.  

 

Kapitel tre presenterar den teoretiska referensramen som ligger till grund för min analys av 

innehållsanalysens resultat. Jag använder grundläggande teorier och modeller inom 

marknadsföring, som exempelvis associationsinlärning. I kapitel fyra redovisas resultatet av 

innehållsanalysen av annonserna, de kategorier som analysen resulterat i tolkas med hjälp av 

de teorier som beskrivits i kapitel tre. 

 

Jag redovisar resultatet av enkätstudien i kapitel fem, avsnittet inleds med respondenternas 

demografi och fortsätter med analyser av de olika områden som enkäten behandlat. Kapitlet 

avslutas med en analys av flera intressanta samband som t ex hur mycket pengar som läggs på 

kosttillskott i relation till hur respondenterna uppfattar att kosttillskott hjälper till vid 

muskeluppbyggnad. Uppsatsen avslutas med kapitel sex som innehåller slutsatser och förslag 

på vidare forskning. 
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2 Metod 

Avsikten med denna uppsats är att undersöka hur kosttillskott associeras med den livsstil och 

de ideala förebilder som återfinns i gymkulturen men även att undersöka hur gymbesökare ser 

på marknadsföringen av kosttillskott. I samband med detta är det även intressant att se hur 

deras inköpsvanor av kosttillskott ser ut och hur de påstådda effekterna av kosttillskotten 

upplevs.  

 

För att kunna undersöka detta så genomförde jag två studier. En innehållsanalys av annonser 

gjordes för att kunna få en bild av hur kosttillskott associeras med bland annat ideala 

förebilder som finns inom gymkulturen. Sedan använde jag relevanta delar av resultatet från 

innehållsanalysen vid utformandet av en enkät. I det här kapitel redogör jag för hur det detta 

empiriska material samlats in. 

 

2.1 Litteratursökning 

Uppsatsarbetet inleddes med en litteratursökning för att se om området var tidigare studerat 

eller ej. Sökningarna syftade således främst till att bygga upp en förståelse kring hur 

anledningarna till träning på gym ser ut och vilken roll kosttillskott spelar i samhället. Jag har 

inte hittat några studer som behandlar just mina frågeställingar vilket ligger till grund för att 

jag har en explorativ ansats som börjar i en empirisk studie av annonser för kosttillskott. 

Sökningen för vetenskapliga artiklar genomfördes i Högskolan i Borås biblioteksdatabas 

Summon och bestod av sökord som ”supplement AND benefits AND exercise”, “gym AND 

culture”, “Consumer culture, identity, and well-being” och “consumer identity”. Sökningen 

för det som tryckts i media gjordes via biblioteksdatabasen Mediearkivet som i sin tur bestod 

av databasen Retriever och där användes endast sökfrasen ”kosttillskott AND gym”. 

Sökorden valdes ut i början men allt eftersom sökningen pågick inträffade en snöbollseffekt 

vilket innebar att fler passsande artiklar kunde hittas. En snöbollseffekt betyder att man 

exempelvis börjar att söka efter information för det aktuella ämnet och under sökningens gång 

hittar man ännu fler källor med passande information (Bryman & Bell, 2011). 

2.2 Forskningsansats och metodval 

I en undersökning kan en forskare anta en deduktiv eller induktiv ansats där båda ansatser 

syftar till att på olika sätt koordinera teori med empiri (Denscombe, 2009). Den ansats som 

innebär att undersökningen utgår från teori för att sedan jämföras med det empiriska 

materialet kallas för en deduktiv ansats. Vid en induktiv ansats försöker forskaren att skapa 

egna teorier utifrån det empiriska materialet och har därmed för avsikt att frigöra sig från 

existerande teori. Min studie utgår inte från etablerad teori utan är mer induktiv då jag 

teorietiserar med utgångspunkt från den insamlade empirin.  
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2.2.1 Innehållsanalys och enkätundersökning 

En innehållsanalys används främst där tillvägagångssättet består i att kvantifiera, det vill säga 

räkna förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texter. (Bergström & Boréus, 2005). 

Grundidén med definitionen är att innehållsanalys är metoden att kvantifiera någonting i 

texter (eller annat symboliskt material). En innehållsanalys kan även användas för att beskriva 

textinnehåll där det ofta görs en skillnad mellan en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. 

En kvalitativ innehållsanalys syftar ibland på textanalyser där ingenting räknas eller mäts. 

Men ibland betraktas analyser, där visserligen något kvantifieras men där mer komplicerade 

tolkningar måste göras, som mer kvalitativa än anlyser där bedömningen generellt är enklare. 

Eftersom syftet med uppsatsen delvis är att beskriva och analysera hur annonser associerar 

kosttillskott med gymkulturens livsstil så anses genomförandet av just en innehållsanalys vara 

lämplig. I detta fall kommer dock inga texter att granskas utan mer symboliskt material i form 

av annonser för kosttillskott vilket främst innebär en granskning av bilder.  

 

Enligt Bryman & Bell (2011) består en enkätundersökning av en tvärsnittsstudie i relation till 

vilken sorts data som samlas in, framför allt genom enkäter eller strukturerade intervjuer 

vilket oftast sker i fler än ett fall. Insamlingen sker under en tidpunkt där man kan samla in 

tillräckligt med kvantitativt eller kvantifierbart material i koppling till två eller fler variabler 

som sedan kan analyseras för att upptäcka eventuella samband. Eftersom det andra delsyftet 

handlar om att undersöka hur manliga gymbesökare bland annat uppfattar marknadsföringen 

av kosttillskott och hur de upplever de påstådda effekterna av kosttillskotten så anses en 

enkätundersökning vara passande. Då studien bland annat syftar till att undersöka hur 

gymbesökare förhåller sig till marknadsföringen av kosttillskott så inkluderas även relevanta 

delar av innehållsanalysen i enkätundersökningen. Dock är meningen inte att upptäcka något 

samband mellan variabler som framkommer genom enkätundersökningen och precis som 

syftet beskrivit innan så är meningen heller inte att fastställa något samband mellan 

marknadsföringen av kosttillskott och användningen av det 

 

2.3 Datainsamling  

Primärdata är den data som undersökaren själv samlat in med hjälp av olika 

fältundersökningar där syftet är att läsa ett aktuellt problem. Fördelen med primärdata är att 

informationen som samlats in både är aktuell och kan anpassas till det aktuella problemet. 

Nackdelar som förknippas med insamling av primärdata är att det både kan vara dyrt och 

tidskrävande samtidigt som man måste erhålla kompetens inom ämnet (Christensen, 2010). 

Den data som används är enbart primärdata i form av data från en enkätundersökning och data 

från en innehållsanalys. Datan har alltså samlats in specifikt för de båda studierna och anses 

vara aktuell. 

 

Sekundärdata är data som tidigare är sammansatts av någon annan exempelvis vid tidigare 

forskning och är generellt kostnadseffektiv att använda sig av men går inte att fullt ut anpassa 
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till den aktuella forskningen (Christensen, 2010). Denna sortens data kommer dock inte att 

användas. 

 

2.4 Urval och kriterier för innehållsanalys 

Enligt Bryman & Bell (2011) ingår det flera faser i den process som går ut på att skapa ett 

urval för en innehållsanalys. Man börjar med val av medier (i mitt fall fitnessmagasin) där 

man ofta utgår ifrån en frågeställning, vilket i mitt fall gäller den första delen av 

frågeställningen: ”Hur är annonser för kosttillskott utformade och hur kan annonserna locka 

till köp av kosttillskott?”. Författarna fortsätter med att om exempelvis tidningar väljs så ska 

man ställa sig frågan om man vill välja dagstidningar eller kvällspress och om kvällspress 

väljs så kan man fortsätta göra ett urval gällande vilka dagar som ska ingå; enbart vardagar 

eller om även söndagstidningar ska ingå. Valet av tidsperiod är också en viktig aspekt. Med 

en frågeställning som rymmer ett pågående och generellt fenomen är beslut om hur 

innehållsanalysen ska inledas och avslutas en mer öppen fråga. Ett systematiskt urval kan 

användas vid val av tidsperiod. Vid systematiska urval kan man exempelvis bestämma att 

man ska välja ut och granska ett medium en viss veckodag och sedan fortsätta att göra det var 

n:te dag. 

 

Jag genomförde en innehållsanalys på två av Sveriges mest uppmärksammade fitnessmagasin: 

”BODY” och ”Fitness Magazine” (”FM”). Just fitnessmagasin valdes för att de antogs 

innehålla annonser. Magasinen valdes ut efter en första granskning av dessa och ytterligare 

två magasin vid namnen ”Aktiv träning” och ”Träningsguiden”, där granskningen gjordes på 

två slumpmässigt utvalda nummer per samtliga fyra magasin. De två magasin som sedan 

valdes ansågs innehålla fler annonser om kosttillskott än de andra två.. Detta innebar att 

innehållsanalysen enbart genomfördes på ”BODY” och ”FM”. Samtliga magasin återfanns 

vid Stadsbiblioteket i Göteborg dock fanns nummer av ”Aktiv träning” och ”Träningsguiden” 

i betydligt mindre utsträckning än de andra två.  

 

Eftersom en granskning av samtliga nummer  av ”BODY” och ”FM” skulle vara oerhört 

tidskrävande gjorde jag ett modifierat systematiskt urval av numren. Målet var att välja ut två 

nummer per utgivningsår mellan åren 2009 och 2011 och analysera ett nummer utgivet under 

vintertid och ett under sommartid. Jag valde nummer som låg relativt långt ifrån varandra 

tidsmässigt för att på detta sätt kunna granska nummer där en betydande skillnad av innehåll 

åtminstone tillåtits. Men målet kunde enbart uppfyllas för ”BODY” och inte för ”FM”. 

Innehållsanalysen av ”BODY” genomfördes på två nummer per utgivningsår; 2009 till och 

med 2011, vilket resulterade i en innehållsanalys av annonser på sammanlagt sex nummer 

utgivna under vinter- och sommartid. För ”FM” hittades de allra flesta nummer från år 2011 

men endast några enstaka nummer från år 2010 och längre tillbaka. Detta ledde till en analys 

av totalt sex nummer enbart för år 2011 för att kunna säkerställa att lika många nummer av 

magasinen analyserats. 
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Efter detta upprättades kriterier för val av annonser. Kriterierna innebar att annonserna skulle: 

visas upp genom antingen hel- eller halvuppslag (vilket omfattar ca en eller ca två A4-sidor), 

ha bilder på kosttillskottsburkar, -påsar och –bars och bestå av de kosttillskott som beskrivits 

tidigare: whey protein, Gainer, kreatin, aminosyror och koffein, men även Pre-workouts 

(PWO) och allt-i-ett-produkter togs med i beräkningen. Kosttillskott som befanns i uppslagen 

utöver dessa sju togs inte med i underlaget för vidare analys. 

2.4.1 Kodning av annonser 

Bergström & Boréus (2005) påpekar att arbetet vid innehållsanalyser består i att konstruera ett 

analysinstrument som anger vad det är som ska noteras i materialet. Vid manuella analyser 

används ett vanligt instrument som kallas för ett kodschema. Just ordet kodschema har att 

göra med att förekomsten av någonting i texter, exempelvis vissa ord, ofta noteras med hjälp 

av en sifferkod. Utifrån detta konsturerades ett kodningsschema för att kunna koda och 

kategorisera annonser som återfanns i de båda magasinen. Sammanlagt bestämdes sju 

huvudkategorier (från A till G) där fyra av dessa även hade subkategorier. 

 

Kategorierna har växt fram genom att jag har gått fram och tillbaka mellan studiens 

datamaterial (annonserna) och kodschemat och ändrat, lagt till och tagit bort. Den här typen 

av iterativ analys är typisk för en innehållsanalys med kvalitativa inslag (Bryman, 2011). 

Kriterierna var svåra att formulera så de blev ömsesidigt uteslutande, men efter att ha gått 

igenom materialet flera gånger så har jag definierat kategorier med underkategorier som 

fungerar för min analys. De sju huvudkategorierna är: (huvudkategorier med stor bokstav, och 

subkategorier med liten bokstav):  

 

Kroppsdelar (A) där Armar (Aa), Sexpack och/eller bröst (Ab), Ben (Ac) och Helkroppsfigur 

- med armar, ben, sexpack och bröst visas tillsammans och där shorts/kalsonger som används 

vid posering räknas med. Vid användning av byxor/heltröja/t-shirt gäller endast det ”bara” 

som visas, i detta fall gäller underkategorierna a till c (Ad).  

 

Bakgrundsmiljöer (B) där Hardcore gymmiljö - med bilder på tunga vikter, maskiner och/eller 

en vältränad man som lyfter vikter (Ba) och Strandliv - med fina stränder med blått hav 

och/eller stränder med grönska och växtligheter (Bb).  

 

Bakgrundsfärger (C) där uppslagets bakgrundsfärger matchar kosttillskottspaketens färger. 

Med detta menas exempelvis att ett kosttillskottspaket som huvudsakligen har en blå färg 

även har en matchande blå färg (eller en färg som ligger nära färgskalan) i bakgrunden i 

uppslaget.  

 

Ljus och metaforer (D) där Laddade, sprakande färger som lyser upp annonsen (Da), Motiv 

som metaforiskt associeras till kosttillskottens effekt på folk (Db) och Motiv som associeras 

till njutningen av kosttillskotten (Dc). För ett förtydligande av Db och Dc, se bilaga 2. 
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Pris (E) i form av rabatter, ”tag 3 betala för 2”-kampanjer, ”först till kvarn”-kampanjer och 

prissänkningar.  

 

Vetenskaplifiering (F) där Symboler - utmärker godkännandet av att kosttillskottsproduktionen 

skett under etiska förhållanden, där granskningen skett av oberoende laboratorier och/eller 

egenkontroller (påstår att produkten är fri från skadliga kemikalier och/eller är av hög 

kvalitet) (Fa), Referenser - till läkare/fysiologer/kostexperter/vetenskapliga studier (används 

vid beskrivningen av produkten för att lyfta fram dess vetenskaplighet) (Fb), Utlåtanden om 

att påståenden inte är godkända av FDA (ca. Livsmedelsverket i Sverige) (Fc) och 

Förklaringar till vad produkten gör i vetenskapliga termer (Fd). För ett förtydligande av 

samtliga subkategorier, se bilaga 2. 

 

Sponsoruttalanden (G) där kosttillskotten rekommenderas direkt eller indirekt av kända 

personer och/eller träningsprofiler.   

 

2.5 Enkätdesign och pilotstudie 

Innan jag delade ut enkäten så gjorde jag en mindre pilotstudie. Genomförandet av ett pilottest 

innan den egentliga enkätundersökningen påbörjas är något som Bryman & Bell (2011) 

belyser eftersom det både har att göra med att man kan säkerställa att enkätfrågorna fungerar 

som man tänkt men också att undersökningen i sin helhet blir bra. Den 4e april fick en till mig 

bekant person svara på enkäten för att se ifall missförstånd uppstod vid besvarandet. Denne 

upplevde inte några missförstånd och enkäten granskades för att se ifall något var felaktigt 

ifyllt. När inga felaktigheter uppmärksammades kändes inget behov av att redigera enkäten 

och med utgångspunkt från detta kunde den första utdelningen ske den 5e april.  

 

Respondenterna fick själva fylla i enkäten som nästan enbart består av slutna frågor och enligt 

Bryman & Bell (2011) kan denna sortens frågor lättare genomföras av respondenterna av den 

enkla anledningen att frågorna oftast bara ska kryssas i och att det inte krävs utförliga och 

extensiva svar. Författarna menar även att utformningen av enkäten måste vara lätt att förstå 

för att minska risken för att respondenter inte lyckas följa exempelvis filterfrågor. För att 

motivera personerna till att besvara hela enkäten skrevs även en kortare förklaring av syftet 

med studien.  

 

Enkäten är uppdelad i tre delar där varje fråga har fått en specifik beteckning (se bilaga 1): del 

I handlar om hur gamla personerna är, hur många träningspass som genomförs varje vecka 

och och hur länge varje pass varar. Denna information samlades in för att se om 

respondenterna tränade regelbundet eller inte. Delen sträcker sig över tre frågor (Q1-Q3). Del 

II handlar bland annat om vilka kosttillskott respondenterna använder, varför de används och 

hur de förhåller sig till kosttillskottens effekter. Denna del bestod bland annat av 

flervalsfrågor och Likertskalor för ställningstaganden. Del II hade även en filtreringsfråga 

(Q4) för att sortera respondenterna som använder eller tidigare använt kosttillskott från de 

som aldrig tidigare använt sig av detta. Sorteringen innebar att om man kryssat för alternativet 
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att man aldrig använt kosttillskott så hänvisades man vidare till den sista frågan, Q11. Delen 

sträckte sig mellan frågorna Q4 och Q8 men även Q10 ingår i denna del. Del III handlar om 

reklam för kosttillskott och medier som kan tänkas presentera denna sortens reklam. Delen 

består av frågorna Q9 och Q11. Den första frågan är en rankningsfråga för olika medier som 

antas ha möjlighet att presentera reklam för kosttillskott medan Q11 består av sju påståenden 

som bland annat handlar om hur annonser för kosttillskott ser ut. Den senare frågan handlar 

främst om att få reda på hur respondenterna förhåller sig till den typen av annonser som anses 

vara vanligt förekommande. En del påståenden i Q11 är till viss del baserade på de kategorier 

som framkom efter den genomförda innehållsanalysen av annonserna. Anledningen till att Q9 

varken tas med före eller efter Q11, för att på så sätt dela in enkäten i tre distinkta delar, beror 

på att både Q10 och Q11 består av påståenden och jag ville inte föra in en annorlunda sorts 

frågetyp och därmed öka risken för ett irritationsmoment bland respondenterna. Genom att 

avsluta enbart med påståenden ansågs enkäten få ett bättre flyt. 

2.5.1 Urval av gym och överenskommelser 

Enkätundersökningen begränsades till mitt geografiska närområde, Göteborg, och till 

gymkedjan Fitness 24 Seven (F24S) som har åtta anläggningar inom detta område. 

Anledningen till att en gymkedja valdes var för att individer som intar kosttillskott och har en 

bild av vad som uppvisas i marknadsföringen av kosttillskott, med stor sannolikhet antas 

befinna sig i gymmen. Anledningen till att just F24S valdes var för att jag tränar där och 

därmed lättare kunde få kontakt med gymkedjans ledning. Mailkontakt togs med F24S 

huvudkontor för godkännande av enkätutdelning, dock uteblev svar i ca fem dagar. 

Telefonnummer till just huvudkontoret var inte angivet på kedjans hemsida och därför togs 

kontakt med personal på den fysiska anläggningen på Kvilletorget i Göteborg som 

vidarebefordrade önskemålet om enkätutdelning. Ungefär fyra veckor efter detta mottogs ett 

formellt godkännande för enkätutdelningen och utdelningen skulle ske under bemannade 

receptionstider, nämligen mellan kl. 16.00 och 19.00. Överenskommelsen inbegrep även att 

utdelningen skulle ske utan behovet av att avbryta gymbesökarna under deras träningspass. 

 

2.5.2 Genomförande av enkätundersökning 

Enkätutdelningar gjordes, av bekvämlighetsskäl, på fyra av F24S gymanläggningar i 

Göteborg. I gymmen delades enkäter ut till de manliga gymbesökarna på ett slumpmässigt vis 

(dock med överenskommelserna i åtanke). Enkäter gavs även ut till utvalda bekanta för hand 

och via Facebook. I en del fall ombads de bekanta att lämna över enkäter till deras bekanta 

om det på något sätt framkom att deras bekanta tränade på gym och använde sig av 

kosttillskott. I fallen där de bekantas bekanta var med så bads de bekanta att få enkäterna 

överlämnade, ifyllda och sedan återlämnade. Urvalet av de bekanta och deras bekanta kan ses 

som ett bekvämlighetsurval. Bryman & Bell (2011) menar att begreppet innefattar val av 

personer som råkar finnas tillgängliga och där sannolikheten är stor att nästan enkäter 

återkommer, vilket innebär att svarsfrekvensen förväntas vara hög med detta urval. 
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Utdelningarna pågick inte konstant utan varade under olika perioder dock under en 

helhetsperiod av ungefär en månad. Utdelningarna på gymmen resulterade i: elva ifyllda 

enkäter (tre tillfrågade personer avböjde) på den första utdelningen (anläggningen på 

Kvilletorget), åtta ifyllda enkäter (en tillfrågad person avböjde) på den andra utdelningen 

(anläggningen på Stampen), fem ifyllda enkäter (två tillfrågade personer avböjde) på den 

tredje utdelningen (anläggningen på Kungsgatan) och till sist så erhölls sju ifyllda enkäter 

(ingen tillfrågad avöjde) på den fjärde utdelningen (anläggningen på Mölndal Centrum). Detta 

innebar att 31 enkäter erhölls från utdelningarna på gymmen. Ytterligare 13 enkäter erhölls 

från de bekanta och de bekantas bekanta. Fyra tillfrågade bekanta hade dock ingen möjlighet 

att besvara enkäten av olika anledningar men enkätundersökningen resulterade ändå i totalt 44 

ifyllda enkäter. 

 

Ifyllda enkäter, från alla sorters utdelningar, samlades in först efter en snabb granskning för 

att säkerställa att de åtminstone såg någorlunda korrekt ifyllda ut och numrerades sedan. 

Enkäter som mottogs som filer via Facebook genomgick också en snabb granskning för att 

säkerställa att enkäterna såg någorlunda korrekt ifyllda ut och numrerades sedan också. Även 

de exakta datumen för utdelningar på gymmen har dokumenterats. Dock har datumen för de 

enkäter som delats ut på annat vis inte dokumenterats då enkäterna ofta återkom ifyllda vid 

senare tillfällen. Det fanns dock en del enkäter som gavs tillbaka ifyllda ganska snabbt efter 

förfrågan.  

2.5.3 Enkätundersökningens data 

Som jag skrev tidigare så är frågorna nästan enbart slutna. Fördelar med slutna frågor är 

exempelvis att frågorna lättare kan kodas och att de kan lättare jämföras om man ställer de 

slutna frågorna i relation till öppna frågor (Bryman & Bell, 2011). Fördelen innebar att 

frågorna enklare kunde föras in i statistikprogrammet SPSS för vidare analys. För kodning av 

frågor se bilaga 1.  

 

Under arbetets gång omkodades variablerna i SPSS avseende ”Ålder”, ”Antal träningspass”, 

”Träningspassens längd”, ”Spenderade pengar” och alla påståenden (Q10 och Q11). Samtliga 

variabler gjordes om till nya variabler med gruppindelningar där ”Ålder”-grupperna blev: 18-

22, 23-27, 28-32, 33-37 och 38-42, ”Antal träningspass” blev: 1-2 gånger i veckan, 3-4 gånger 

i veckan, 5-6 gånger i veckan och varje dag, ”Träningspassens längd” blev: korta pass (0.5h-

1.0h), medellånga pass (1.1h-1.6h), långa pass (1.7h-2.2h) och extremt långa pass (2.3h-2.8h), 

”Spenderade pengar” blev: 0-1000kr per år, 1001-3000kr per år, 3001-6000kr per år, 6001-

9000kr per år och 9001-12000kr per år, alla påståenden blev: negativa, neutrala och positiva. 

 

Av de 44 respondenterna var det sex respondenter hade aldrig tidigare intagit kosttillskott 

vilket innebar att samtliga fick hoppa direkt från Q4 till Q11 (eftersom Q4 var en 

filtreringsfråga). Detta resulterade i respondenterna inte hade fyllt i frågor som direkt berörde 

intaget av kosttillskott. Av samtliga 44 inkomna enkäter var det vidare 12 enkäter som var 

delvis felaktigt ifyllda, enkäterna tillhörde respondenterna med följande nummer: 2, 11, 14, 

16, 18, 20, 26, 27, 30, 33, 34 och till sist 39. Sju av dessa hade helt eller delvis, dock enbart, 
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missat att ranka medierna (Q9) medan de andra helt eller delvis missat att besvara andra 

frågor. Detta gör medierankningsfrågan till den fråga som missuppfattades allra mest. Dock 

var enkäterna (även de 12 delvis felaktigt ifyllda) mestadels ifyllda och kunde därför 

behandlas utan större svårigheter. Tre respondenter som besvarat enkäten fullständigt hade i 

Q5, utöver att ha valt minst ett av kosttillskotten som fanns att välja bland, även lagt till att de 

använder sig av kosttillskott som inte fanns med bland valmöjligheterna. Samtliga tre använde 

sig av kosttillskottet Omega-3 medan två av de även lade till andra kostillskott utöver Omega-

3. 

2.6 Etiska överväganden 

Under arbetets gång har etiska överväganden av olika sorter gjorts, i synnerhet för 

enkätundersökningen. Under de ca fyra veckor som jag väntade på ett formellt godkännande 

för enkätutdelningen bad F24S ledning att få ta del av och granska den färdiga enkäten. 

Enkäten skickades därför i slutet av den tredje veckan i oförändrat skick via mail till 

huvudkontoret. Mot slutet av den fjärde veckan, ca en vecka efter utskicket, mottogs ett mail 

från Linus Stridsman (områdeschef för F24S i Göteborgsregionen) om ett komplett 

godkännande för enkätutdelningen. Skulle däremot pilotstudien, som genomfördes dagen efter 

att godkännandet från Linus Stridsman mottagits, ha visat sig innefattas av exempelvis 

misstolkningar så skulle jag ha blivit tvungen att redigera enkäten och skicka den till 

ledningen på nytt för ytterligare granskning. Detta behövdes alltså inte. Enligt 

överenskommelsen med F24S ledning delades enkäter enbart ut till personer som inte höll på 

med aktiv träning utan som antingen stretchade, var på väg ut från gymmet eller precis 

kommit in i gymmet. Under utdelningarna på gymmen återfanns respondenter som främst 

hade vissa läs- och skrivsvårigheter med det svenska språket. Dessa personer sa det redan vid 

förfrågningen men ville ändå vara delaktiga om de kunde få hjälp med uppläsning och 

ytterligare förklaring av frågorna. Jag hjälpte därför till med detta och kände att 

respondenterna uppfattade och förstod det jag sagt. 

 

Enligt Vetenskapsrådet är det mycket viktigt att forskaren bland annat ser till att informera 

deltagare om deras uppgift i undersökningen, ser till att upprätthålla konfidentialitet genom att 

uppgifter om enskilda personer behandlas på ett sätt så att utomstående inte kan ta del av 

dessa uppgifter och att insamlat material inte används eller lånas ut för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften. Vetenskapsrådet rekommenderar även att berörda borde 

få kunna ta del av undersökningen när den är färdigställd. Jag har tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets rekommendationer genom att vid utdelningen ge en muntlig förklaring till 

vad enkäten handlar om och vilken del personerna vid förfrågningarna kommer att spela i 

undersökningen och denna information delgavs även skriftligt i enkäten. Jag har heller inte 

ställt några frågor som kan knytas direkt till enskilda personer. Den enda fråga som berör 

respondenternas identitet är den första frågan; som handlar om deras ålder. Jag har även sett 

till att numrera enkäter som mottagits av bekanta och deras bekanta och inte döpt enkäterna 

efter deras namn. På detta sätt har jag sett till att inga känsliga uppgifter tagits med i 

undersökningen och därmed sett till att anonymiteten förblivit intakt. Insamlat material 



15 

 

kommer enbart att användas som underlag för denna uppsats och inte i något annat 

sammanhang. 

 

2.7 Studiens trovärdighet 

Enligt Bryman & Bell (2011) är kriterierna validitet och reliabilitet viktiga för att kunna 

bedöma kvaliteten på en studie. Med validitet avses att man mäter det som är relevant i 

sammanhanget medan reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen och handlar om studiens upprepbarhet. 

Bryman & Bell (2011) menar vidare att validitet kan delas upp i bland annat intern- och 

extern validitet där den interna validiteten handlar om huruvida en slutsats rymmer ett kausalt 

förhållande mellan två eller fler variabler är hållbar eller inte och där den externa validiteten 

söker svara på frågan hur tillämpliga resultaten är i andra situationer. 

 

Meningen med undersökningen är i första hand inte att fastställa något kausalt samband 

exempelvis mellan hur marknadsföringen av kosttillskott ser ut och hur användningen av 

kosttillskott ser ut, utan mer att undersöka de olika delarna var för sig. Av den anledningen 

anses den interna validiteten inte kunna mäta något i arbetet och är därför inte relevant.  

 

Bryman & Bell (2011) menar att om en studie är externt valid eller inte beror mycket på 

urvalet av personer som väljs ut för deltagande. I enkätundersökningen deltog 44 

gymbesökare varav de allra flesta använde sig av kosttillskott medan enbart sex gymbesökare 

aldrig tidigare gjort detta. Urvalet av gymbesökare bland de bekanta och de bekantas bekanta 

anses vara ett bekvämlighetsurval och utgjorde en mindre del av samtliga 44 deltagande. 

Enkätutdelningen på gymmen innebar att enkäter delades ut till slumpmässigt utvalda 

gymbesökare och tillsammans utgjorde de majoriteten, på ca 30 respondenter. På detta sätt 

kunde jag se hur gymbesökare även utanför min sociala omgivning förhåller sig till frågorna i 

enkäterna. Det totala urvalet på 44 respondenter anses vara medelmåttigt dock tillräckligt stort 

och anses kunna ge en någorlunda representativ bild även över hur gymbesökare som inte 

deltagit i undersökningen bland annat uppfattar det som uppvisas i marknadsföringen av 

kosttillskott. De 38 respondenter som använder (eller har använt kosttillskott) antas ge en 

något mindre representativ bild gällande hur gymbesökare som inte deltagit i studien och 

använder kosttillskott kan tänkas uppfatta bland annat kosttillskottens påstådda effekter. 

Enkätundersökningen anses därför sammantaget hålla en medelhög extern validitet. 

Innehållsanalysen gjordes på de två olika fitnessmagasin som ansågs innehålla flest annonser 

per nummer. Magasinen anses därför vara representativa då de anses innehålla liknande 

annonser som de som exempelvis uppvisas genom affischer på eller i exempelvis 

kosttillskottsbutiker. Eftersom innehållsanalysen gjordes av annonser på totalt 12 nummer 

(sex nummer per vardera magasin) så kan generaliserbarheten av annonserna i magasinen 

även gälla för andra annonsmedier. Innehållsanalysen anses således hålla en ganska hög 

extern validitet. 
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Gällande enkätundersökningens reliabilitet så skriver Bryman & Bell (2011) om det som 

kallas för stabilitet. Detta innebär att mätningsmåttet som används ska vara tillräckligt stabilt 

att man kan vara övertygad om att de resultat som gäller ett urval av respondenter inte växlar 

över tid. Det mest optimala sättet att pröva stabiliteten hos ett mått är att genomföra ett test-

retest, vilket innebär att ett resultat i stort sett ska vara detsamma vid upprepade mätningar. 

Jag kunde inte genomföra ett test-retest på grund av den tidsram som var tilldelad. Men jag 

kan anta att enkätundersökningens resultat skulle kunna variera något över tid eftersom de 

flesta respondenter inte antas träna eller inta kosttillskott lika frekvent hela tiden. Men 

exempelvis så antas respondenter som använt/använder kosttillskott vid nuläget kunna 

besvara de upplevda effekterna på ett liknande sätt vid ett senare tillfälle eftersom de 

förmodligen kommer ihåg hur de upplevde effekterna. Skiljer det dock en längre tid mellan 

undersökningarna så kanske minnena av de upplevda effekterna inte är lika färska. Men 

enkätundersökningen antas ändå hålla en någorlunda hög reliabilitet. En innehållsanalys 

genomfördes på ”BODY”-nummer som givits ut över en period på tre år för att eventuellt 

kunna observera om skillnader av upplägg (främst gällande antalet annonser per nummer) 

förändrats över tid, medan en innehållsanalys även genomfördes på ”FM”-nummer som 

utgivits under en period av enbart ett år. Upplägget i ”BODY”-numren hade inte uppfattats ha 

förändrats markant över tid och detsamma antogs därför även gälla för ”FM”-numren. Detta 

kan anses vara ett sorts modifierat test-retest och då ingen vidare förändring av uppläget 

uppmärksammats över tid så kan innehållsanalyserna anses hålla en hög reliabilitet.  

 

2.8 Metodreflektion 

Studierna som gjorts i form av innehållsanalyser av fitnessmagasin och en enkätundersökning. 

Delsyftet var att granska marknadsföringen av kosttillskott i annonserna som återfanns i 

magasinen för kunna se vad som som uppvisas i annonserna och hur detta i sin tur kan leda 

till att läsare lockas till köp av kosttillskott. Att göra innehållsanalyser av annonserna i 

magasinerna ansågs vara det lämpligaste sättet att se hur kosttillskott marknadsförs genom 

annonser. Det skulle ha varit svårt att göra en innehållsanalys av exempelvis 

”kosttillskottsaffischer” (vars design antas ligga i fas med annonserna i magasinen) eller 

reklam för kosttillskott på TV. Jag skulle med stor sannolikhet ha blivit tvungen att främst gå 

in i kosttillskottsbutiker för att hitta lämpliga affischer. Detta skulle bli oerhört tidskrävande 

och det skulle inte ha varit säkert att jag skulle fått ihop tillräckligt med 

”kosttillskottsaffischer” i butikerna och empirin skulle då inte ha varit tillräckligt 

representativt för marknadsföringen i stort. Att i första hand få ett godkännande till att göra en 

innehållsanalys av affischer i en kosttillskottsbutik är något jag är ytterst tveksam till då 

ledningen kanske hade ansett att innehållsanalyserna skulle kunna användas för att skada 

deras marknadsföring. Genom att granska flera nummer av två olika magasin har jag på detta 

sätt sett till att ganska många olika typer av kosttillskottsannonser har behandlats. Kodningen 

och kategoriseringen av annonserna har gjorts efter de beskrivningar som Bergström & 

Boréus (2005) rekommenderar. Eftersom jag gick igenom annonserna upprepade gånger så 

anser jag att de kategorier som till slut valdes fungerade väl för ändamålet. Jag anser därför att 

jag kunnat ge en representativ bild av marknadsföringen och tror heller inte att 
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representativiteten hade förändrats så mycket även om jag hade valt att granska fler magasin 

än de två utvalda. 

 

Enkätundersökningen var ett bra sätt att utforska hur gymbesökarna upplever kosttillskottens 

påstådda effekter men även för att se vilka uppfattningar de har gällande marknadsföringen av 

kosttillskott. Innan enkätundersökningen med slutna frågor genomfördes funderade jag även 

på genomförandet av en semistrukturerad intervju för att på så vis kunna få en djupare bild 

kring det som ämnas utforskas och på detta sätt ge respondenterna men även mig själv som 

intervjuare mer flexibilitet i intervjuprocessen (Bryman & Bell, 2011). Anledningen till att 

intervjuformen inte valdes berodde mycket på att intervjuer kräver att jag specifikt ställer 

frågorna till gymbesökare och är betydligt mer tidskrävande trots att intervjuformen dels är 

strukturerad, men den ger även utrymme för följdfrågor och ger respondenten möjligheten att 

ta upp det som de är speciellt intresserade av. Intervjuformen skulle förmodligen lett till att 

antalet respondenter skulle varit betydligt färre än 44, som blev fallet med 

enkätundersökningen, och skulle vidare ha inneburit att generaliserbarheten skulle minskat. 

Resultatet av enkätundersökningen kunde sammanställas på ett lättare sätt än om 

semistrukturerade intervjuer hade valts dock kunde resultatet inte visa eventuella tankar som 

respondenter kan ha haft eftersom utrymme till detta inte gavs. Vidare var urvalet ganska bra i 

relation till att jag enbart valde att genomföra enkätutdelningen på F24S och bland bekanta 

och de bekantas bekanta. Jag hade strax innan enkätutdelningen bestämt mig för att nöja mig 

med mellan 40 och 50 respondenter men trodde först inte att jag skulle uppnå detta antal 

enbart genom enkätutdelningar på F24S och bland egna kontakter och hade planer på att 

kontakta ytterligare en gymkedja. Men när jag ganska snabbt uppnådde 25 respondenter 

enbart genom utdelningar på F24S insåg jag att en ytterligare gymkedja inte behövde 

kontaktas. Naturligtvis hade det varit intressant att få med många fler respondenter för att få 

en mer verklighetsbaserad bild men urvalet anses ändå vara tillräckligt för att bland annat  

kunna dra slutsatser. 
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3 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen beskriver de teorier som används för att analysera 

innehållsanalysens resultat. Jag började genom att titta på ”Konsumentbeteende” av Evans 

m.fl., (2008) och gick vidare genom att ta fram de studier han använde sig av. Genom att titta 

på de och komplettera med teorier och modeller från andra källor har jag byggt upp en 

referensram för min analys. Med utgångspunkt i innehållsanalysens resultat har jag delat upp 

det här kapitlet i fyra avsnitt. Först handlar det om drömkroppen, den idealbild som 

annonserna ofta innehåller. Sen handlar det om frestelser, vanliga marknadsföringsknep som 

ska locka till köp. Därefter följer legitimering och kapitlet avslutas med teorier kring 

förvåning. Resultatet visar att annonserna också använder sig av förebilder, och att man 

jobbar med sånt som väcker uppmärksamhet. 

 

3.1 Drömkroppen 

Inom marknadsföring är det idag etablerat att jobba med förväntningar, repetition av 

marknadsföringsaktiviteter och konsumenters längtan efter något de inte har, vilket i detta fall 

kan vara avsaknaden av en vältränad och muskulös kropp. 

 

3.1.1 Associationsinlärning 

I denna del integreras användningen av psykologiska begrepp inom ramen för hur 

konsumenter reagerar på olika marknadsföringsaktiviteter. Evans m.fl. (2008) menar att det 

handlar om att lära konsumenter något om exempelvis marknadsföringserbjudanden. Lärandet 

kan beskrivas utifrån den så kallade behavioristiska skolan. Det behavioristiska synsättet 

tillhör området inlärningspsykologi och grundar sig på stimulus-respons-modellen (S-R). 

Evans m.fl. (2008) förklarar vidare att ett perspektiv på detta lärande kallas för 

associationsinlärning och grundar sig på den ryske pionjären inom psykologi, Ivan Pavlovs, 

tidiga verk. Han hävdade att kopplingar mellan stimulus och respons var grunden till inlärning 

och experimenterade på hundars reaktioner på olika stimuli. Han såg att hundarna saliverade 

då de fick se föda, vilket är helt naturligt och anses vara en automatisk respons på en stimulus 

som föda. Det som även observerades var att hundarna saliverade inte bara när de fick själva 

födan utan även så fort de hörde skötarnas fotsteg. Denna stimulus (skötarnas fotsteg) och 

andra sorters stimuli visades sedan upprepade gånger tillsammans med födan som ett andra 

stimuli (”parade stimuli”). Efter detta valde han att bara visa ett stimuli (alltså utan föda) och 

kunde se att hundarna saliverade även enbart på stimulit.  
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Figur 3.1: Associationsinlärning – klassisk betingning. Evans m.fl., 2008, 3.2, sidan 69 

 
 

Edward Thorndike (Shanks, 2009 s. 2) anses anses vara en av pionjärerna inom området 

implicit (omedveten) inlärning (från engelskans implicit learning) och presenterade ett synsätt 

på inlärning som innebar att inlärning kunde ske på ett omedvetet plan. Thorndike (Shanks, 

2009 s. 2) menade att belöningar och straff förstärker händelser och ”biter sig fast”, vilket 

innebär en förstärkning av sambandet S-R. Genom ett antal upprepade experiment kom han 

fram till att inlärning med hjälp av belöningar och straff kan ske även när en individ är 

omedveten om att sådan inlärning sker.  

 

Evans m.fl. (2008) poängterar dock tydligt att marknadsföringsaktiviteter inte fungerar på 

riktigt samma sätt men att grundprinciperna används flitigt. 

 

3.1.2 Vikten av repetition 

Upprepning av sorten ”parade stimuli” som beskrevs i den förra delen kan bidra till att skapa 

kopplingar via associationsinlärning och Evans m.fl. (2008) framhåller att repetition är en 

mycket viktig dimension av behavioristisk inlärning. Utan repetition är det svårt för en 

marknadsföringsaktivitet att etsa sig fast i minnet och det har faktiskt visat sig att repetition 

kan öka effektiviteten av marknadsaktivitetens exponering (Campbell & Keller, 2003). Men 

det finns fortfarande inget klart svar på exakt hur många repetitioner som behövs för att få en 

optimal inlärning av en marknadsföringsaktivitet (Evans m.fl., 2008). Detta beror bland annat 

på individuella inlärningsfaktorer, budskapets art och påverkan från konkurrerande budskap 

(McDermott & Chan, 2006; Evans m.fl., 2008). En ganska grov tumregel som omnämns av 

Evans m.fl. (2008) är att det kan behövas fyra exponeringskategorier: att skapa en 

medvetenhet, att visa relevansen av av budskapet, påminna om fördelarna med den produkt 

som är aktuell och till sist om att försäkra konsumenten om att denne gjort rätt val genom ett 

köp.  
 

Om man blickar tillbaka till delen om repetition så menar Moorthy & Hawkins (2005) att 

repetition kan användas till att få konsumenter att uppfatta marknadsföringsaktiviteter som 

kvalitativa i relation till antalet repetitioner av marknadsföringsaktiviteter. Detta kan göras på 

tre något så när liknande sätt som Evans m.fl. (2008) beskrev: genom att tillhandahålla 
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information om produktegenskaper, genom att öka konsumenternas bekantskap med 

varumärket och till sist genom att forma konsumenternas attityd gentemot 

marknadsföringsaktiviteten. Moorthy & Hawkins (2005) kunde i sin studie påvisa att 

användningen av främst de två senare sätten kunde förmedla den upplevda kvaliteten av 

marknadsföringsaktiviteten i relation till antalet repetitioner mycket bättre och var därmed 

effektivare.  

 

Trots att både Evans m.fl. (2008) och Moorthy & Hawkins (2005) lyfter fram vikten av 

repetition och använder sig av liknande exponeringsstrategier så rör sig Moorthy & Hawkins 

(2005) mot att visa att den upplevda kvaliteten i marknadsföringsaktiviteter i relation till 

antalet repetitioner kan optimeras medan Evans m.fl. (2008) verkar ha tänkt i en något 

annorlunda bana; att optimera inlärningen av marknadsföringsaktiviteter. Moorthy & 

Hawkins (2005) har utvecklat ”vidare” exponeringskategorierna genom att gå in på 

kvalitetsaspekten. Evans m.fl. (2008) exponeringskategorier kommer att vara i centrum 

eftersom att de anses ”börja från början” men kategorierna måste modifieras genom att den 

sista exponeringskategorin tas bort från analyseringsunderlaget då den inte anses stämma in 

helt på det som skall analyseras medan de andra tre verkar vara mer relevanta.   

3.1.3 Skapandet av missnöje 

Med ovanstående i åtanke kan man navigera vidare ner till vad det egentligen är i annonsen 

som kan skapa ett behov. Motivation beskrivs av Evans m.fl. (2008) som den drivkraft hos 

människan som får denne att bete sig på ett visst sätt. Drivkraften framkallas av ett 

spänningstillstånd som är beroende av ett otillfredsställt behov som gör att individen inte 

längre befinner sig i ett psykologiskt jämviktstillstånd eller homeostas.  

 

Figur 3.2: Homeostatisk balans. Evans m.fl., 2008, 1.1, sidan 15 

 
 

 

Marknadsföringen bidrar snarare till att skapa missnöje än tillfredsställelse. Det finns ett 

överflöd av olika sorters varor vars skillnader egentligen är relativt små (förutom det 

emotionella) och detta överflöd är det som skapar ångest och missnöje. Evans m.fl. (2008) 

menar att marknadsförare ofta anklagas för att medvetet skapa behov som inte skulle existera 
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om det inte vore för aggressiva och upprepade aktiviteter. Annonser försöker att framföra 

produkter på ett så emotionellt och övertygande sätt att konsumenter själva börjar tycka att de 

borde köpa produkterna. Det handlar om att marknadsförare utnyttjar konsumenters önskan 

om att inte bara köpa fördelarna med produkten utan även upplevelsen av ägande och 

konsumtion som medföljer enligt McAlexander, Schouten och Koenig (2002). Van Dyne & 

Pierce (2004) använder begreppet psykologiskt ägarskap i närhet med detta och menar att det 

psykologiska ägandet kan tillfredsställa tre basala behov: ”hem” (känslan av att ha en plats), 

”effektivitet” och ”självindentitet”. ”Hem” handlar om att man får en känsla av att en ”plats” 

är ens egen och i samband med detta innefattas en sorts komfort, nöjdhet och säkerhet. 

Känslan av ”effektivitet” handlar om att individer har ett behov av känna sig kapabla inom 

olika områden och kunna ha kontroll och inflytande över både konkreta och abstrakta saker. 

Exempelvis så kan innehavandet av en röd sportbil hjälpa en del individer att känna en sorts 

makt. ”Självidentitet” handlar om att ha en klar bild över självet där bland annat äganden kan 

hjälpa individer att lära känna självet. Äganden är symboliska uttryck över självet som 

exempelvis kan uppvisa individualitet.  

 

Eftersom bland annat upplevelsen av ägande kan utnyttjas av marknadsförare så görs även 

detta genom att man puttar individer ur det psykologiska jämviktstillståndet (homeostas) och 

försöker skapa associationer till produkter som väcker positiva motivationer hos individer 

(Evans m.fl, 2008). Positiva motivationer handlar om att individer strävar efter att berika sina 

liv genom exempelvis välbehag av olika slag. Det handlar då inte om hur individen är utan 

mer om vad marknadsföringen antyder att individen kan bli och göra och kan innefatta 

konkurrensfördelar ur ett marknadsföringsperspektiv. 

3.2 Frestelse 

Meningen med denna del är att med hjälp av teori få en förståelse kring hur användningen av 

specialerbjudanden kan fungera som en frestelse och lockbete för att locka läsare till köp. 

 

3.2.1 Fokuserad uppmärksamhet 

Perception är ett begrepp som i grunden innefattar de processer som är aktiva i att organisera 

och tolka sensorisk information och i samband med begreppet återfinns begreppet 

uppmärksamhet som innebär att man riktar sin perception och/eller sin tankeverksamhet mot 

något specifikt Normalt sett har konsumenter en selektiv uppmärksamhet när det gäller 

marknadsföringsaktiviteter påpekar Evans m.fl. (2008). Detta innebär att konsumenter kan 

lägga märke till eller uppmärksamma vissa budskap och även om konsumenterna exponeras 

för andra budskap så kan de välja att undvika att uppmärksamma dem. Marknadsförarnas 

uppgift är dock att konsumenter skall rikta en fokuserad uppmärksamhet på just deras 

marknadsföringsaktiviteter och få dem att reagera på deras ansträngningar att väcka 

uppmärksamhet. Fokuserad uppmärksamhet antas ligga mycket nära selektiv uppmärksamhet. 

Sannolikheten att konsumenterna riktar sin fokuserade uppmärksamhet på olika 

marknadsföringsaktiviteter ökar om de främst uppfattas vara relevanta och intressanta. En 

individ som är intresserad av en specifik produkt kommer då medvetet och frivilligt att 
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använda sin mentala förmåga för att fokuserat uppmärksamma detaljer eller annonser som rör 

produkten i fråga. Merparten av alla marknadsföringsaktiviteter lägger man dock inte direkt 

märke till och man lägger heller inte märke till alla detaljer som finns. Däremot kan man rikta 

den fokuserade uppmärksamheten på vissa detaljer som exempelvis pris, ifall det skulle bli 

aktuellt att köpa en viss produkt från de olika marknadsföringsaktiviteterna. Perception 

involverar också en viktig dimension som kallas för perceptuell uppmärksamhet (Gregori-

Grgič, Balderi & de'Sperati, 2011). Evans m.fl. (2008) menar att just perceptuell 

uppmärksamhet är ett faktum då en individ i allmänhet är öppen för det som denne är 

intresserad av och kanske även letar efter. Ett begrepp som kan anses vara en motpol kallas 

perceptuellt försvar vilket innebär att individer rentav undviker budskap som inte 

överensstämmer med deras världsbild. 

3.2.2 Impulsköp  

Att konsumenter har förförståelse och intresse för en produkt öppnar en annan väg för 

marknadsförare att sälja sina produkter på. Marknadsförarna kan ägna sig åt knep som syftar 

till impulsköp, något som bland annat handlar om att konsumenter upplever ett plötsligt och 

ihållande begär efter att omedelbart köpa en produkt med relativt liten hänsyn till köpets 

konsekvenser där köpen ofta är oplanerade och där beslutsfattandet sker blixtsnabbt (Rook, 

1987). Men begreppet impulsköp är inte så lätt att definiera då detta inte enbart inbegriper 

oplanerade inköp (Verplanken & Sato, 2011). Exempelvis kan inköp vara oplanerade men 

inte nödvändigtvis impulsiva på det vis att vissa inköp helt enkelt kan vara för oviktiga att 

planera eller tänka på. Författarna menar vidare att impulsköp är ett universellt fenomen som 

kan manifesteras på olika sätt beroende på individuella skillnader som exempelvis kön eller 

kultur.  

 

Enligt Evans m.fl. (2008) kan det oriktigt påstås att impulsköp är förknippade med billiga 

lågengagemangprodukter som exempelvis godis och läsk, men enligt Rook (1987) gäller 

detta även dyra högengagemangsprodukter som exempelvis videokameror och semesterresor. 

Författaren fortsätter med att påpeka att impulsköpen är relativt ovanliga och spännande för 

konsumenten, dess karaktär är mer emotionell än rationell och upplevs uteslutande som 

positiva. Impulsköp kan ha samband med hedonistiskt handlande där upplevelser av bland 

annat äventyr och spänning kan innebära minskad sjävkontroll. Stern (1962) talar om fyra 

sorters impulsköp från  tidigare forskning om fenomenet och dessa är: rent impulsköp, 

impulsköp som styrs av påminnelser, associativt impulsköp och planerat impulsköp. En 

senare forskning av Bayley & Nancarrow (1998) påvisar också att det finns fyra sorters 

impulsköp men dessa är: påskyndande impulsköp, kompensatoriska impulsköp, 

genombrottsimpulsköp och blinda impulsköp. De mest relevanta sorterna anses vara både den 

sista sorten från den tidigare forskningen, planerat impulsköp, och den första sorten från den 

senare forskningen, påskyndande impulsköp. Planerat impulsköp innebär att konsumenten 

redan bestämt att denne ska köpa något som dock inte är bestämt. Köpen kan exempelvis vara 

på grundval av specialerbjudanden. Den påskyndande impulsen handlar om att konsumenter 

styrs av önskan att skaffa sig ett så kallat reservlager av en produkt inför framtiden.  
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3.3 Legitimering 

Meningen med denna del är att med hjälp av teori få en förståelse kring hur vetenskaplifiering 

av olika slag exempelvis kan fungera i termer av ”förebilder”. Marknadsförare kan, i form av 

sändare, rikta sig till specifika individer för att med hjälp av dessa säkerställa en positiv bild 

av en produkt och påverka den allmänna opinionen. Dessa individer framställs då som 

oberoende och trovärdiga experter som skulle kunna innebära en sorts försäkran för 

konsumenter (mottagare av budskap) om att det handlar om en ”trovärdig” produkt. Detta 

kallas för strategisk kommunikation (Li, 2012). Rekommendationer från denna sortens källor 

anses vara trovärdiga och individerna anses besitta expertis inom ett visst område vilket med 

fördel kan användas för att övertyga konsumenter att köpa en viss produkt. Konsumenter 

tenderar exempelvis att få information om produkter via personer som de själva anser besitta 

expertkunskaper inom ett eller ett annat område. Li, 2012 påpekar att dessa personer kan 

kallas för mellanhänder och används oftast som ett objektivt medel för att överföra 

information till mottagaren.  

 

Evans m.fl., (2008, s. 232) refererar till forskning genomförd av Katz & Lazarsfeld (1955) 

som handlar om amerikanska medborgares köpbeteende och hur de röstar i allmänna val där 

det visade sig att det fanns individer som inte bara tog emot information utan som även 

bearbetade den och sedan presenterade informationen vidare för andra. Därmed kunde de 

påverka de andras beslut. De individer som kan påverka andra kallas för opinionsledare och 

förknippas exempelvis ofta med en viss produktgrupp eller en viss klass. Opinionsledarna är 

mellanhänder och är ofta inflytelserika  genom sina erfarenheter och förmåga att ge råd och 

den använda kommunikationen brukar vara av informellt slag (mun-till-mun) (Kingdom, 

1970). Men enligt Evans m.fl. (2008) finns det även påverkanspersoner som  besitter viss 

social status genom sitt arbete eller sin utbildning och dessa kallas för opinionsbildare. De är 

genuint engagerade i processen att skapa och forma andras åsikter gällande specifika varor 

och tjänster. Som påverkanskällor använder de sig enligt Livingstone (2006) väldigt ofta av 

massmedier för att förmedla sin bearbetade information och därför fortsätter Evans m.fl. 

(2008) med att kommunikationen oftast är av formell art. Både Livingstone (2006) och Evans 

m.fl. (2008)  menar att den viktigaste uppgiften är att mellanhänderna representerar ett skifte 

oberoende av hur de väljer att kommunicera. I exempelvis Storbritannien har synen på 

matvarukedjan Sainsbury förbättrats markant efter att kedjan valt att samarbeta med den 

kände kocken Jamie Oliver i sina annonser (Evans m.fl., 2008). Hans expertis som kock gav 

honom alltså opinionsbildande makt vilket ledde till en förbättring av den allmänna synen på 

Sainsbury.  

3.4 Förvåningens makt 

Marknadsförare kan välja att presentera ett marknadsföringsbudskap som skiljer sig från 

mängden för att på så sätt rycka åt sig större uppmärksamhet (Evans m.fl., 2008). Förmågan 

som ett budskap har när det gäller att väcka förvåning genom att vara tydligt avvikande eller 

ovanligt kallas för schematisk avvikelse. Då innehållet i ett budskap skiljer sig från generella 

förväntningar, åsikter, attityder och beteenden, kommer det säkerligen att upplevas som 



24 

 

inkongruent, vilket leder till förvåning. Exempelvis Alden, Mukherjee och Hoyer (2000) 

menar att då bekantskapen med den situation som ett budskap beskriver ökar, kommer 

förvåningseffekten på grund av inkongruensen även att öka. En svartvit TV-reklam kommer 

sannolikt att uppmärksammas för att människor inte är vana vid denna sortens reklam på 

samma sätt som vid reklam i färg. Detta är en sorts variation och ett kontrasterande till det 

som uppfattas vara vanligt och kan vara ett kreativt sätt att förmedla, uppmärksamma och öka 

mottagliggheten av ett budskap (Evans m.fl., 2008). Personer med en hög optimal 

stimuleringsnivå (OSN) dras ofta till reklam som innehåller mycket information och intryck 

men även till reklam som allmänt är varierande och inte uppfattas som monoton (Dahlén & 

Lange, 2009). Användningen av förvåning i marknadskommunikationen har då möjlighet att 

inte bara väcka uppmärksamhet utan även göra så att konsumenter spenderar mer pengar 

(Heilman, Nakamoto och Rao, 2002). 
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4 Innehållsanalys: resultat och analys 

Inledningsvis redogörs för hur annonserna kategoriserades i huvud- och subkategorier. Flera 

kategorier kan förekomma tillsammans i en och samma annons, exempelvis så kan kategori C 

och E förekomma tillsammans i en annons. Detsamma gäller subkategorier som också kan 

förekomma tillsammans i en granskad annons; Aa och Ab förekomma tillsammans (se bilaga 

3).  

 

Resultatet visar att totalt 111 annonser förekommer där 95 tillhör ”BODY” och 16 tillhör 

”FM”. Fördelningen av antal heluppslag mellan magasinen ser ut på följande sätt: ”BODY” 

har 27 och ”FM” har 2, vilka summeras till totalt 29 heluppslag. Fördelningen av antal 

halvuppslag mellan magasinen ser ut på följande sätt: ”BODY” har 68 och ”FM” har 14, 

vilket totalt blir 82 halvuppslag. Det är en tydlig skillnad mellan ”BODY” och ”FM” när det 

gäller annonsinslagen då ”FM” har mycket färre annonsuppslag än ”BODY”.  

 

En observation av förekomsterna av kategorierna visar, i rangordning från flest till minst att: 

 

”Bakgrundsfärger” (kategori C) förekommer i 85st av totalt 111st annonser, vilket 

procentuellt innebär 76,6%. 

 

Kroppsdelar (kategori A) förekommer också i stor utsträckning, nämligen i 60st av 111st 

annonser där subkategoriernas förekomster kan fördelas på följande sätt: ”Armar”: 47st 

(42,3%), ”Sexpack och/eller bröst”: 39st (35,1%), ”Ben”: 2st (1,8%) och ”Helkroppsfigur”: 

8st (7,2%). 

 

Näst följer ”Pris” (kategori E) som förekommer i 46 fall, alltså 41,4%. 

 

”Vetenskaplifiering” (kategori F) förekommer i 36 annonser där ”Symboler”: 17st (15,3%), 

”Referenser” 13st (11,7%),  ”Utlåtanden om att påståenden inte är godkända av 

Livsmedelsverket”: 3st (2,7%)  och ”Förklaringar till vad produkten gör i vetenskapliga 

termer”: 17st (15,3%). 

 

Efteråt följer ”Bakgrundsmiljöer” (kategori B) som förekommer i 21 fall där: ”Hardcore 

gymmiljö”: 17st (15,3%) och ”Strandliv”: 4st (3,6%). 

 

Nästlängst ner hittar vi ”Ljus och metaforer” (kategori D) som förekommer i 18 fall och som 

även denna kategori har subkategorier, vilka fördelas på följande vis: ”Laddade, sprakande 

färger som lyser upp annonsen”: 19st (17,1%),  ”Motiv som metaforiskt associeras till 

kosttillskottens effekt på folk”: 15st (13,5%)  och ”Motiv som associeras till njutningen av 

kosttillskotten”: 13st (11,7%). 

 

Med förekomsten i 9st annonser (8,1%) finner vi till sist ”Sponsoruttalanden” (kategori G). Se 

figur 4.1 i bilaga 4 för detaljer kring uträkningen. 
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4.1 Analys av resultatet 

I detta avsnitt analyseras resulatet av innehållsanalysen med hjälp av de teorier och modeller 

som presenterades i kapitel tre. Alla kategorier från innehållsanalysen har inte lämpat sig för 

vidare analys. Här analyseras kategorierna/subkategorierna: Aa, Ab, Ac, Ad, E, Fa, Fb och 

Fd. 

4.1.1 Associationsinlärning 

Eftersom styrketräning på gym har börjat förknippas med kosttillskott är det oftast vältränade 

kroppsdelar som visas upp i annonserna och denna typen av annonser återkommer relativt ofta 

i magasinen. Genom att presentera kosttillskott tillsammans med väldefinierade kroppsdelar 

som exempelvis ett väldefinierat sexpack eller en vältränad arm har annonserna för avsikt att 

pränta in denna sortens marknadsföringsaktiviteter i läsarens minne för att på så sätt lära 

individer att automatiskt förknippa kosttillskott med väldefinierade kroppsdelar (Evans m.fl., 

2008). Detta liknas vid S-R-modellen då individen i första hand lär sig att associera 

kroppsdelar med kosttillskott (den stimulerande processen), något som mycket väl kan tänkas 

resultera i ett köp (respons).  

 

Det verkar i detta fall dock vara omöjligt att ”förstärka” associationer genom belöningar, 

åtminstone i termer av det som Thorndike (Shanks, 2009 s. 2) menade. Detta är nästan helt 

omöjligt eftersom belöningar, som kan uppfattas vara väldefinierade kroppsdelar för en som 

tittar på denna typen av annonser, inte kan utdelas under tiden som denne tittar på  annonsen. 

 

4.1.2 Vikten av repetition 

Den första exponeringskategorin som Evans m.fl. (2008) nämner handlar om att skapa 

medvetenhet och detta är något som annonserna har för avsikt att göra. Genom att annonser 

för kosttillskott visar upp vältränade kroppsdelar nästan enbart på hel- eller halvuppslag, 

vilket omfattar antingen ca en eller ca två A4-sidor, är det en ganska stor sannolikhet att 

uppmärksamhet skapas. Eftersom magasinen oftast läses av personer som är intresserade av 

kroppsbyggnad på olika vis kan annonserna med de vältränade kroppsdelarna relateras till 

åtminstone ett av läsarnas intressen. Detta skulle enligt Evans m.fl. (2008) passa in i den 

andra exponeringskategorin. Genom att sedan repeterade gånger påminna läsarna om 

fördelarna (de vältränade kroppsdelarna) som påstås kunna fås genom intag av kosttillskott 

kan annonserna etsa fast detta hos läsarna; att associera kosttillskotten med de vältränade 

kroppsdelarna. Detta faller under den tredje exponeringskategorin. Utan 

exponeringskategorierna skulle det vara oerhört svårt för denna sortens 

marknadsföringsföringsaktivitet att få ett effektivt genomslag (Campbell & Keller, 2003).  
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4.1.3 Skapandet av missnöje 

Genom att annonser för kosttillskott använder sig av vältränade kroppsdelar ämnar de att putta 

läsare ur homeostas. Presentationen av de vältränade kroppsdelarna kan skapa ett missnöje 

bland många läsare (Evans m.fl., 2008) och just detta presenteras upprepade gånger. Många 

som lärt sig att associera kosttillskotten med vältränade kroppar kan känna sig mer missnöjda 

med sina egna kroppar och annonserna lyckas påminna läsarna om detta genom upprepningar 

av väldefinierade kroppar (Evans m.fl., 2008). Man når då läsarna på ett så emotionellt 

stadium att dessa känner sig mer och mer övertygade om att de kan få en väldefinierad kropp 

främst genom att köpa och använda kosttillskott; ett behov har skapats. Genom att annonserna 

även kan antyda att innehavandet av en vältränad kropp kan berika läsarnas liv och uppfylla 

olika sorters behov kan detta medföra positiva motivationer gentemot en väldefinierad kropp. 

Ett otillfredsställt behov kan anses vara avsaknaden av just en väldefinierad kropp och där 

kosttillskott (som associeras med vältränade kroppar) åtminstone kan ses som ett steg mot att 

kunna uppehålla sig i homeostas (innehavandet av en vältränad kropp).  

 

Läsarna vill kunna ”äga” en väldefinierad kropp för att exempelvis kunna uppvisa en sorts 

individualitet som skiljer dem från mängden (van Dyne & Pierce, 2004). Även behovet av att 

kunna uppvisa individualitet genom ägandet av en väldefinierad kropp är ett behov som 

annonserna antyder att läsarna kan uppfylla om de använder kosttillskott.   

 

4.1.4 Fokuserad uppmärksamhet 

Eftersom det oftast är fitnessintresserade individer som läser magasinen kan det tänkas att de 

är intresserade och öppna för mycket av det som rör just träning och förknippas med träning i 

magasinen, såsom exempelvis kosttillskott. Detta innebär en perceptuell uppmärksamhet 

(Evans m.fl. 2008; Gregori-Grgič, Balderi & de'Sperati, 2011) vilket leder vidare till att 

läsarna kan använda sin selektiva uppmärksamhet för att ”stänga ute” företeelser som inte har 

med kosttillskott att göra. De kan sedan frivilligt använda sin mentala förmåga för att 

fokuserat uppmärksamma detaljer förknippade med kosttillskott som kan vara av  intresse 

(Evans m.fl. 2008). Det presenteras många uppslag om företeelser som skulle kunna falla 

läsarna i smaken, i form av exempelvis specialpriser för kosttillskott. Därför är det fullt 

möjligt att de kan ”koppla på” den fokuserade uppmärksamheten för att enbart kolla igenom 

alla specialerbjudanden i detalj för att på så sätt försäkra sig om att det förvisso finns 

intressanta priser för kosttillskott ifall detta i framtiden skulle bli aktuellt att införskaffas. 

 

4.1.5 Impulsköp 

När specialerbjudanden frekvent återkommer för ett visst kosttillskott skapas något som kan 

uppfattas som positivt och emotionellt tilltalande för läsaren (Rook, 1987). För en läsare som 

redan från början bestämt att denne ska köpa kosttillskott, men inte vet exakt vilken sort, kan 

detta kan tänkas leda till ett plötsligt begär efter att införskaffa kosttillskottet; resultatet kan 
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alltså bli att det kosttillskott som är på rea och är mest emotionellt tilltalande blir införskaffat. 

Denna sortens köp faller under sorten planerat impulsköp (Stern, 1962).  

 

Det kan uppfattas som logiskt att specialerbjudandena som visas på annonserna kan vara för 

olika sorters kosttillskott och inte bara för ett slags tillskott, men detta är viktigt att poängtera. 

Det kan vara så att en läsare som exempelvis enbart bestämt sig för att köpa ett sorts tillskott 

på rea även fastnar för ett annat sorts tillskott som också finns på rea och som denne aldrig 

testat förut och köper även detta bara för spänningens skull (Rook, 1987). Det kan upplevas 

som äventyrligt att testa ett kosttillskott som aldrig testats förut då chansen att exempelvis få 

uppleva de påstådda effekterna ges. Man tänker varken främst på att rationalisera det extra 

köpet eller på eventuella konsekvenser. Man tänker kanske inte på att reflektera kring om det 

verkligen finns ett behov av att köpa det andra kosttillskottet eller inte. Det kan även vara så 

att förekomsten av specialerbjudanden leder till att man väljer att passa på att köpa flera 

kvantiteter av ett eller flera sorters kosttillskott så att man slipper tänka på att köpa dessa vid 

ett senare tillfälle, kanske till ett dyrare pris. Därmed ”bunkrar man upp” inför framtida behov 

och detta faller under den påskyndande impulsen (Bayley & Nancarrow, 1998). 

 

4.1.6 Påverkanskällor 

Man kan se att en del av annonserna i kategori F använder sig av: symboler som utmärker 

godkännandet av att kosttillskottsproduktionen skett under etiska förhållanden, där 

granskningen skett av oberoende laboratorier och/eller egenkontroller (Fa), och referenser till 

bland annat kemister och vetenskapliga studier (Fb).  

 

Symbolerna fungerar som mellanhänder som främst används för att ge läsarna ett objektivt 

och försäkrande intryck om att kosttillskotten kan användas utan risken att få i sig skadliga 

ämnen. Eftersom symbolerna fungerar som mellanhänder så kan de ge ett intryck av 

oberoende och trovärdig expertis (Li, 2012) och denna sortens strategisk kommunikation kan 

övertyga konsumenter till att vilja köpa kosttillskotten. Annonserna berättar på så vis att 

kosttillskotten är framtagna och dess effekter är beprövade i samarbete med exempelvis läkare 

eller kemister. Detta görs för att framföra en sorts vetenskaplighet om tillskotten för att på så 

sätt kunna försäkra intresserade personer om att tillskotten verkligen kommer att hjälpa dem i 

sin väg mot den kropp de strävar efter. Exempelvis kemister inom läkemedelsindustrin kan 

associeras med framtagandet av läkemedel, vilka i sin tur allmänt förknippas med läkande 

effekter, vilket gör att konsumenter litar på det som kemisterna säger; eftersom de arbetar med 

att framställa något positivt som läkemedel. Allt detta ger dem en opinionsbildande makt och 

effekt tack vare den expertis och utbildning inom just ämnesområdet kemi som de uppfattas 

ha (Evans m.fl., 2008). Deras så kallade rekommendationer kan därför ha en övertygande och 

försäkrande effekt på läsare som uppmärksammat annonserna med kemisternas uttalanden. 

Läsarnas opinioner gentemot de kosttillskott som kemisterna väljer att göra uttalanden om kan 

påverkas positivt, vilket innebär ett sorts skifte (Evans m.fl., 2008; Livingstone, 2006). Det 

viktigaste är alltså att deras uttalanden leder till ett positivt utfall; köp av kostillskott av en 

övertygad person. 
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4.1.7 Förvåningens makt 

Annonser som använder sig mer av vetenskapliga termer och allmänt akademiskt språk än 

specifika budskap gör detta för att språket är ett sätt att skilja sig från konkurrenterna. Det kan 

av läsare upplevas som klart avvikande och förvånansvärt (Evans m.fl., 2008) att se annonser 

som använder sig av språk och termer som exempelvis används flitigt av utbildade personer 

inom läkemedelsindustrin. Att annonserna kan upplevas som avvikande kan bero på att 

läsarna förväntar sig att beskrivningen av exempelvis kosttillskottens effekter enbart ska 

innehålla ord och termer som är relativt enkla att förstå då kosttillskott som allmänhet kan 

uppfattas som ganska avancerade och komplexa produkter. Men att avancerade termer 

används ökar säkerligen förvåningen, uppmärksamheten och kanske även villigheten att 

spendera pengar bland läsarna (Heilman, Nakamoto och Rao, 2002), speciellt bland de som 

har en hög OSN och som exempelvis söker variation och mångfald (Dahlén & Lange, 2009). 

Många som regelbundet brukar köpa kosttillskott kan lite felaktigt antas ha en relativt hög 

OSN eftersom de kanske vill uppleva unika och varierande sorters kosttillskott och det främst 

tänkbara som annonserna kan bidra med för att uppmärksamma läsarna är att presentera något 

unikt i samband med tillskotten som får läsarna att tro att tillskotten i sig är unika. Eftersom 

just variation är eftertraktat bland de som regelbundet brukar köpa kosttillskott och har en 

relativt hög OSN kan det vara så att de bland havet av kosttillskott till slut även måste hitta 

det kosttillskott vars marknadsföring åtminstone för tillfället stimulerar dem allra mest. Denna 

typ av annonser, som genom sitt avancerade språk kan väcka förvåning, kan antas ha ”det lilla 

extra unika” gällande marknadsföringen och därmed avvika från den resterande mängden.  
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5 Resultat enkätstudie 

I det här kapitlet redovisas resultatet av enkätstudien. Först presenteras bakgrundsvariabler 

som demografi, träningsvanor och hur mycket kosttillskott man äter. Sen följer en genomgång 

av frågorna och därefter analyseras samband mellan olika bakgrundsvariabler och hur 

respondenterna svarat. 

5.1 Om respondenterna: demografi, träningsvanor och intag av  

kosttillskott  

Ålder Antal (procent) 

18-22 17 (38.6%) 

23-27 17 (38.6%) 

28-32 8 (18.2%) 

33-37 1 (2.3%) 

38-42 1 (2.3%) 

Totalt 44 (100%) 

Tabell 5.1: Åldersfördelning  

 

Av tabell 5.1 framgår åldersfördelningen mellan samtliga respondenter uppdelat på fyra 

åldersgrupper. Man kan utgöra att åldersfördelningen inte är jämn utan övervägande 

respondenter på 77,2% är mellan 18 och 27 år gamla. Endast en person återfinns i den sista 

åldersgruppen.  

    

Pass/vecka Antal (procent) 

1-2 ggr/vecka 2 (4.5%) 

3-4 ggr/vecka 17 (38.6%) 

5-6 ggr/vecka 23 (52.3%) 

Varje dag 2 (4.5%) 

Totalt 44 (100%) 

Tabell 5.2: Antal pass per vecka 

 

I tabell 5.2 framgår hur ofta respondenterna tränar där träningspassen är uppdelade i fyra 

grupper. Man kan se att de flesta respondenter tränar mellan tre och sex gånger i veckan 

(90,9%) och utgör de mellersta två grupperna.  
 

Passlängd Antal (procent) 

Korta pass (0.5-1.0h) 18 (40.9%) 

Medellånga pass (1.1h-1.6h) 18 (40.9%) 

Långa pass (1.7h-2.2h) 6 (13.6%) 

Extremt långa pass (2.3h-2.8h) 2 (4.5%) 

Totalt 44 (100%) 
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Tabell 5.3: Passens snittlängd (i timmar) 

 

I tabell 5.3 kan man utläsa hur länge respondenterna tränar i snitt, i timmar, per pass. Även 

här finns två övervägande grupper: den första och den andra gruppen. Detta innebär att de 

flesta i snitt tränar mellan 0.5 timmar och 1.6 timmar per pass (81,8%). Man finner enbart två 

respondenter som tränar mellan 2.3 timmar och 2.8 timmar. 

 
Användning Antal (procent) 

Ja, förut men inte längre 4 (9.1%) 

Ibland 8 (18.2%) 

Regelbundet 26 (59.1%) 

Aldrig använt 6 (13.6%) 

Totalt 44 (100%) 

Tabell 5.4: Hur användningen av kosttillskott ser ut 

 

I tabell 5.4 kan man se hur många som 1) tidigare använt kosttillskott men inte längre, 2) 

använder det ibland, 3) använder det regelbundet och 4) aldrig tidigare använt det. Man kan se 

att en majoritet av respondenterna använder kosttillskott regelbundet (59,1%) medan sex 

respondenter aldrig tidigare använt kosttillskott. De respondenter som även gav en anledning 

till varför kosttillskott aldrig använts så blev den främsta anledningen att de anser att de får i 

sig tillräckligt med protein och energi genom maten. 
 

5.2 Resultat av enkätfrågor 

Kosttillskott Testat/använt 

förut (antal 

och procent) 

Används 1-3 

ggr/vecka (antal 

och procent) 

Används 4-6 

ggr/vecka 

(antal och 

procent) 

Används 

dagligen (antal 

och procent) 

Totalt 

(antal och 

procent av 

44st) 

Whey protein 6 (13.6%) 5 (11.4%) 13 (29.5%) 8 (18.2%) 32 (72.7%) 

Gainer 9 (20.5%) 3 (6.8%) 1 (2.3%) 2 (4.5%) 15 (34.1%) 

Kreatin 11 (25.0%) 1 (2.3%) 7 (15.9%) 9 (20.5%) 28 (63.6%) 

Aminosyror 5 (11.4%) 3 (6.8%) 2 (4.5%) 8 (18.2%) 18 (40.9%) 

Koffein 6 (13.6%) 3 (6.8%) 1 (2.3%) 1 (2.3%) 11 (25.0%) 

Pre-

Workouts 

6 (13.6%) 3 (6.8%) 2 (4.5%) 2 (4.5%) 13 (29.5%) 

Allt-i-ett 3  (6.8%)    3  (6.8%) 

Andra 

produkter 

1 (Gainomax 

(2.3%)) 

   1 (2.3%) 

Tabell 5.5: Användningsfrekvensen av kosttillskott 

 

Tabell 5.5 visar hur ofta de olika kosttillskotten används och av hur många. Tabellerna visar 

enbart respondenter som överhuvudtaget använder sig av och tidigare använt sig av 

kosttillskott. Detta innebär att respondenter som aldrig tidigare använt kosttillskott inte ingår 

(sex respondenter av totalt 44).  
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Totalt använder sig 26 personer av whey protein, medan sex personer tidigare använt sig av 

det vilket innebär att 32 av totalt 44 personer har intagit Whey protein och kosttillskottet är 

procentuellt därmed det mest använda med sina totalt 72,7%. Den användningsfrekvens som 

innebär ett användande som ligger på mellan fyra till sex gånger per vecka är den som utgörs 

av flest personer (13).  

 

Det näst mest använda kosttillskottet är kreatin som används eller tidigare använts av 28 av 

totalt 44 personer (63,6%). Användningsfrekvensen ”Testas/använts förut” är den som utgörs 

av flest personer (11st) medan ”Används dagligen” utgörs av en betydande del (9st) bland de 

som använder kosttillskottet.  

 

Det tredje mest använda kosttillskottet är Aminosyror där den mest framträdande 

användningsfrekvensen är ”Används dagligen” och utgörs av åtta personer. Sammanlagt har 

18 av totalt 44 personer (40,9%) intagit kosttillskottet.   

 

Därefter följer kosttillskott som mestadels testats förut. Gainer har intagits av 15 av totalt 44 

personer (34.1%) där den mest framträdande användningsfrekvensen med nio personer är 

”Testas/använts förut”. Resterande användningsfrekvenser är jämnt fördelade mellan sex 

personer. Liknande gäller även för PWO och Koffein där den mest framträdande 

användningsfrekvensen i båda fall är ”Testas/använts förut” med resterande 

användningsfrekvenser fördelade över enstaka antal personer.  

 

Allt-i-ett-produkter har enbart testats av tre personer förut medan produkter som inte fanns 

bland de givna alternativen, ”andra produkter”, bestod av Gainomax som enbart hade testats 

av en person. Tre personer som redan fyllt i att de använder sig av de givna alternativen hade 

även valt att fylla i ”andra produkter” där samtliga lagt till att de använder sig av Omega 3, en 

person hade lagt till att denne även använder oljekapslar och en annan lagt till att denne även 

använder vitaminer. 

 

 Öka 

styrkan/kraften  

(antal och 

procent) 

Få bättre 

hälsa/behålla 

hälsan  (antal 

och procent) 

Vältränade 

personer 

använder 

det  (antal 

och procent) 

Öka i vikt  

(antal och 

procent) 

Undvika/förebygga 

sjukdomar  (antal 

och procent) 

Ja 27 (61.4%)   8 (18.2%) 4 (9.1%) 13 (29.5%) 7 (15.9%) 

Nej 11 (25.0%) 30 (68.2%) 34 (77.3%) 25 (56.8%) 31 (70.5%) 

 

 Trovärdiga personer 

har rekommenderat 

kosttillskott  (antal och 

procent) 

Öka 

muskelmassan  

(antal och 

procent) 

Öka uthålligheten 

(antal och 

procent) 

Snabbare 

återhämtning (antal 

och procent) 

Ja 8 (18.2%) 29 (65.9%) 21 (47.7%) 29 (65.9%) 

Nej 30 (68.2%) 9 (20.5%) 17 (38.6%) 9 (20.5%) 

Tabell 5.6: Anledningar till kosttillskottsintag 
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Av tabell 5.6 framgår anledningarna till kosttillskottsintag, där samtliga som använder eller 

tidigare använt kosttillskott (38st) besvarat de olika alternativen. 

 

De allra främsta orsakerna till intag av kosttillskott bland de 38 respondenterna var för att de 

ville kunna: öka styrkan/kraften (61.4%), öka muskelmassan (65.9%) och få snabbare 

återhämtning (65.9%). Därefter var det 21st som ville kunna öka uthålligheten.  

 

Av de givna anledningarna som i sin helhet inte betraktades vara respondenternas orsaker till 

kosttillskottsintag var för att: få bättre hälsa/bibehålla hälsan (68.2%), undvika/förebygga 

sjukdomar (70.5%), trovärdiga personer har rekommenderat kosttillskott (68.2%). Tätt 

därefter var det 25 personer (56.8%) som nämnt att viktökning inte är en anledning till 

kosttillskottsintag.  

 

Frekvens Antal (procent) 

1-3 gång/år 10 (22.7%) 

4-6 gånger/år 18 (40.9%) 

1-2 gång/månad 9 (20.5%) 

Totalt 37 (84.1%) 

Tabell 5.7: Frekvensen av kosttillskottsinköp 

 

37 av totalt 44 respondenter hade besvarat denna fråga och det visade sig att 18 personer 

(40.9%) köper in kosttillskott fyra till sex gånger per år medan tio personer (22.7%) köper en 

till tre gånger per år och nio personer (20.5%) köper en till två gånger per månad. Det är 

därmed ingen respondent som köper kosttillskott mellan tre till fyra gånger per månad. 

 

Spenderade pengar Antal (antal och procent) 

0-1000kr per år 15 (34.1%) 

1001-3000kr per år 12 (27.3%) 

3001-6000kr per år 7 (15.9%) 

6001-9000kr per år 1 (2.3%) 

9001-12000kr per år 3 (6.8%) 

Totalt 38 (86.4%) 

Tabell 5.8: Genomsnittssumman av spenderade pengar på kosttillskottsinköp per år 

 

Enligt tabellen spenderar 15 av de 38 respondenterna (34.1%) mellan 0kr och 1.000kr per år 

(dessa spenderar som som max 83kr per månad) och tillhör ”spenderingskategorin” 

”lågspenderande” medan ”mellanspenderande” är de 12 personer (27.3%) som spenderar 

mellan 1.001kr och 3.000kr per år (dess spenderar max 250kr per månad). Sedan följer sju 

personer (15.9%) som spenderar mellan 3.001kr och 6.000kr per år och kan benämnas 

”högspenderande” (dessa spenderar max 500kr per månad). Sedan följer en person (2.3%) 

som spenderar mellan 6.001kr och 9.000kr och denna person faller under 

spenderingskategorin ”mycket högspenderande” och spenderar som max 750kr per månad. 
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Tre personer (2.3%) spenderar mellan 9.001kr och 12.000kr per år och kan benämnas 

”extremt högspenderande” då dessa som max spenderar 1.000kr per månad, vilket är lika 

mycket som en lågspenderare kan lägga ut på köp av kosttillskott som max under ett helt år. 

 

 Magasin/Tidningar 

(antal och procent) 

TV  (antal 

och procent) 

Radio (antal 

och procent) 

Affischer (antal 

och procent) 

Internet 

(antal och 

procent) 

Syns minst 1 (2,3%) 2 (4,5%) 28 (63,6%) 1 (2,3%) 1 (2,3%) 

Syns näst minst 4 (9,1%) 12 (27,3%) 2 (4,5%) 15 (34,1%) 1 (2,3%) 

Syns 

mittemellan 

7 (15,9%) 8 (18,2%) 2 (4,5%) 7 (15,9%) 5 (11,4%) 

Syns näst mest 13 (29,5%) 3 (6,8%) 1 (2,3%) 5 (11,4%) 10 (22,7%) 

Syns mest 7 (15,9%) 7 (15,9%)  -  4 (9,1%) 15 (34,1%) 

Totalt 32 (72,7%) 32 (72,7%) 33 (75%) 32 (72,7%) 32 (72,7%) 

Tabell 5.9: Synlighet av kosttillskott via olika medier 

 

Från tabell 5.9 ovan kan man utläsa att sammanlagt 22 personer av de totalt 32 

respondenterna tycker att reklam för kosttillskott syns minst till mittemellan via TV. 

Annonser via affischer på gator/butiker/gym uppfattades på ett liknande sätt där en 

övervägande del på 23 av totalt 32 respondenter tycker att annonserna syns minst till 

mittemellan via affischer. Av 33 respondenter tycker 32 respondenter att reklam presenteras 

minst till mittemellan via radio, varav 28 respondenter tycker att reklam för kosttillskott 

presenteras mminst via detta medium. Radio blev det medium som av respondenterna 

uppfattades presentera minst reklam för kosttillskott.  

 

Medium som uppfattas presentera övervägande mer annonser för kosttillskott är 

magasin/tidningar som innefattar 27 av totalt 32 personer som tycker att annonserna syns 

mittemellan till mest via detta medium. Internet är dock det medium som uppfattas presentera 

mest annonser för kosttillskott. Sammanlagt tycker 30 personer att annonser syns mittemellan 

till mest via Internet, där 15 av respondenterna tycker att annonser för kosttillskott syns mest 

via Internet. 

 

Anledningen till att antalet totala respondenter på denna fråga skiljde sig markant från de 44 

personer som besvarade enkäten beror i första hand på att sex personer inte alls använde 

kosttillskott och hänvisades direkt till Q11 och därmed skippade denna fråga. Ytterligare sju 

respondenter hade antingen missat frågan helt, delvis (missat att ranka minst ett medium) 

och/eller svarat på ett diffust sätt. 
 

5.3 Attityder bland gymbesökare 

För att kunna utgöra om respondenterna i sin helhet är inställda på ett positivt, negativt eller 

neutralt sätt till ett påstående så väljer jag att första hand titta på om antalet respondenter för 

en inställning ligger på minst hälften av samtliga som besvarat påståendet. I fall där antalet 
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respondenter inte utgör fler än hälften i någon av inställningarna så väljer jag att lägga ihop 

respondenterna som är positivt- eller negativt inställda med respondenterna som är neutralt 

inställda. Valet för om jag ska lägga ihop de positivt eller negativt inställda med de neutralt 

inställda görs med utgångspunkt av den av de två inställningarna som utgörs av betydligt fler 

respondenter. På så sätt ”använder” jag de neutralt inställda till att väga åt det positiva eller 

negativa hållet. Jag vill även klargöra att även om ett påstående har fler respondenter (dock 

färre än hälften av samtliga) i den neutrala inställningen än i de båda andra så väljs ändå den 

inställning (positiv eller negativ) som har fler respondenter än sin motpol, där det räcker med 

en respondent mer för att göra valet. Ett påstående är i sin helhet neutralt då antalet 

respondenter som är positivt/neutralt inställda ungefär är lika många som antalet 

repondenterna som är negativt/neutralt inställda. 

 

5.3.1 Övervägande positivt inställda 

Viktökning Antal (procent) 

Negativa 9 (20.5%) 

Neutrala 13 (29.5%) 

Positiva 16 (36.4%) 

Totalt 38 (86.4%) 

Tabell 5.10: Attityder gentemot påståendet att kosttillskottsintag hjälper till att öka i vikt 

 

I tabellen ovan kan man se att attityder gentemot det första påståendet visar att respondenterna 

i helhet instämmer i att kosttillskott som de använder eller har använt innan, hjälper till vid 

viktökning.  

 

Lyfta tyngre Antal (procent) 

Negativa 8 (18.2%) 

Neutrala 12 (27.3%) 

Positiva 18 (40.9%) 

Totalt 38 (86.4%) 

Tabell 5.11: Attityder gentemot påståendet att kosttillskottsintag hjälper till att lyfta tyngre 

vikter (öka styrkan/kraften) 

 

Respondenter tycker i helhet även att kosttillskott hjälper till att lyfta tyngre vikter.  

 

Ökar muskelmassan Antal (procent) 

Negativa 4 (9.1%) 

Neutrala 13 (29.5%) 

Positiva 21 (47.7) 

Totalt 38 (86.4%) 

Tabell 5.12: Attityder gentemot påståendet att kosttillskottsinttag hjälper till att öka 

muskelmassan 
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Detsamma gäller för påståendet om att kosttillskott ökar muskelmassan i en tillfredsställande 

takt; närmare hälften av respondenterna är positiva till det. 

 

Välinformerade Antal (procent) 

Negativa 6 (13.6%) 

Neutrala 11 (25.0%) 

Positiva 21 (47.7) 

Totalt 38 (86.4%) 

Tabell 5.13: Attityder gentemot påståendet att man känner sig välinformerad vid köp av 

kosttillskott 

 

Resultatet från tabell 5.13 visar att respondenterna känner sig relativt välinformerade vid köp 

av kosttillskott. 

 

Visar vältränade män Antal (procent) 

Negativa 9 (20.5%) 

Neutrala 14 (31.8%) 

Positiva 21 (47.7%) 

Totalt 44 (100.0%) 

Tabell 5.14: Attityder gentemot påståendet att kosttillskottsannonser uppvisar vältränade män  

 

Man kan se att närmare hälften av respondenter instämmer i att annonser för kosttillskott visar 

upp stora, vältränade män.  

 

Visar kända träningsprofiler Antal (procent) 

Negativa 7 (15.9%) 

Neutrala 15 (34.1%) 

Positiva 22 (50.0%) 

Totalt 44 (100.0%) 

Tabell 5.15: Attityder gentemot påståendet att kosttillskottsannonser uppvisar kända 

träningsprofiler 

 

Tabellen ovan visar att majoriteten är positivt inställda till påståendet ”bra och passande 

reklam för kosttillskott består ofta av kända träningsprofiler”.  

 

Kosttillskott är dyrt Antal (procent) 

Negativa 4 (9.1%) 

Neutrala 15 (34.1%) 

Positiva 25 (56.8%) 

Totalt 44 (100.0%) 

Tabell 5.16: Attityder gentemot påståendet att kosttillskott i allmänhet är dyrt 

 

Majoriteten instämmer även i att kosttillskott i allmänhet är dyrt. 
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5.3.2 Övervägande negativt inställda 

Ökat intag innebär att man inte 

behöver äta lika mycket 

Antal (procent) 

Negativa 24 (54.5%) 

Neutrala 7 (15.9%) 

Positiva 7 (15.9%) 

Totalt 38 (86.4%) 

Tabell 5.17: Attityder gentemot påståendet att kosttillskottsintag leder till att man inte 

behöver äta lika mycket 

 

Från tabellen ovan framgår det att majoriteten av respondenter förhåller sig negativt till 

påståendet ”ett ökat intag av kosttillskott innebär att man inte behöver äta lika mycket”. 

 

För att vältränade personer  

gör det 

Antal (procent) 

Negativa 24 (54.5%) 

Neutrala 8 (18.2%) 

Positiva 6 (13.6%) 

Totalt 38 (86.4%) 

Tabell 5.18: Attityder gentemot påståendet att kosttillskott intas för att vältränade personer 

gör det 

 

Majoritet är även negativa till att kosttillskott intas för att vältränade personer gör det.  

 

Gör ingen nytta men 

används ändå 

Antal (procent) 

Negativa 32 (72.7%) 

Neutrala 4 (9.1%) 

Positiva 2 (4.5%) 

Totalt 38 (86.4%) 

Tabell 5.19: Attityder gentemot påståendet att kosttillskott används trots att det inte gör 

någon nytta 

 

Påståendet ”kosttillskott gör ingen nytta men används ändå” visar att respondenterna är klart 

negativt inställda till påståendet. 

 

Visar hur produkten ser ut Antal (procent) 

Negativa 22 (50.0%) 

Neutrala 14 (31.8%) 

Positiva 8 (18.2%) 

Totalt 44 (100.0%) 
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Tabell 5.20: Attityder gentemot påståendet att kosttillskottsannonser visar hur produkterna är 

designade 

 

Majoriteten av respondenterna är negativa till att annonser för kosttillskott visar hur 

kosttillskottsprodukten i fråga ser ut.  

 

Visas för lite reklam Antal (procent) 

Negativa 22 (50.0%) 

Neutrala 10 (22.7%) 

Positiva 12 (27.3%) 

Totalt 44 (100.0%) 

Tabell 5.21: Attityder gentemot påståendet att för lite reklam/annonser för kosttillskott visas 

 

Påståendet ”det presenteras för lite reklam om kosttillskott på media” fick ett liknande utfall 

där majoriteten är negativa till påståendet.  

 

5.3.3 Övervägande neutralt inställda 

Hjälper att göra fler 

reps/sets etc. 

Antal (procent) 

Negativa 13 (29.5%) 

Neutrala 9 (20.5%) 

Positiva 16 (36.4%) 

Totalt 38 (86.4%) 

Tabell 5.22: Attityder gentemot påståendet att kosttillskottsintag hjälper till att göra fler reps 

etc. (uthållighet) 

 

Från sammanställningen ovan kan man även utläsa att det är relativt jämnt fördelat gällande 

attityder gentemot påståendet ”kosttillskott ökar uthålligheten”. 

 

Passar på att köpa 

kosttillskott om det är på rea 

Antal (procent) 

Negativa 14 (31.8%) 

Neutrala 7 (15.9%) 

Positiva 17 (38.6%) 

Totalt 38 (86.4%) 

Tabell 5.23: Attityder gentemot påståendet att man köper kosttillskott om det är på rea 

 

Detsamma gäller även för om respondenterna passar på att köpa kosttillskott om de är på rea 

och igen är nästan lika många är positiva som negativa till påståendet. 
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Visar en ”hardcore” miljö Antal (procent) 

Negativa 18 (40.9%) 

Neutrala 10 (22.7%) 

Positiva 16 (36.4%) 

Totalt 44 (100.0%) 

Tabell 5.24: Attityder gentemot påståendet att kosttillskottsannonser uppvisar en ”hardcore” 

gymmiljö 

 

Respondenternas attityder kring huruvida annonser för kosttillskott visar upp en ”hardcore” 

gymmiljö” visar att det ungefär är lika många som är positivt som negativt inställda till 

påståendet. 

 

 

Tabell 5.25: Attityder gentemot påståendet att kosttillskottsannonser uppvisar 

specialerbjudanden 

 

Påståendet som handlar om attityder kring huruvida annonser för kosttillskott visar upp 

specialerbjudanden påvisar att det även här är ganska jämnt fördelat.  

 

Anledningen till att 44 respondenter besvarade en del av påståendena beror på att samtliga 

som besvarat enkäten gavs möjligheten att svara på påståendena i Q11 och då även gjorde 

detta. De påståenden som består av totalt 44 respondenter tillhör alltså Q11. Detta innebär att 

även de som aldrig tidigare använt sig av kosttillskott kunde besvara påståendena i Q11 

eftersom de hänvisades dit. 
 

5.4 Analys baserat på hur mycket som spenderas på kosttillskott 

Anlaysen genomförs på variabler som innefattar hur respondenterna upplever effekterna av de 

kosttillskott som de använder eller tidigare har använt, i relation till mängden spenderade 

pengar. För att utgöra de variabler som ska analyseras tillsammans med mängden spenderade 

pengar så är det intressant att titta närmare på anledningen till varför kosttillskott 

överhuvudtaget används och detta kan göras genom att undersöka tabell 5.6 under kapitel 5.2. 

Det visar sig att de främsta anledningarna till intag av kosttillskott är på grund av att man vill 

öka muskelmassan, kunna öka styrkan/kraften (kan jämställas med att kunna lyfta tyngre 

vikter) och kunna få snabbare återhämtning. Även erhållandet av förbättrad uthållighet var 

populärt dock var det även nästan lika många som inte ville erhålla detta. Attitydfrågorna med 

påståenden kunde bäst användas för att se hur respondenterna förhåller sig till de upplevda 

effekterna och utifrån detta kan man se hur pass mycket de känner att kosttillskotten hjälper 

de att nå sina mål.  

Visar specialerbjudanden Antal (procent) 

Negativa 18 (40.9%) 

Neutrala 10 (22.7%) 

Positiva 16 (36.4%) 

Totalt 44 (100.0%) 
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Eftersom det inte återfanns något påstående som kunde kopplas till anledningsalternativet 

”snabbare återhämtning” och eftersom utfallet av anledningsalternativet ”förbättrad 

uthållighet” nästintill var jämnt fördelat, där JA-sidan endast var knappt större än NEJ-sidan,  

så utgjordes variablerna enbart av påståendena; ”kosttillskotten hjälper mig att öka 

muskelmassan i en tillfredsställande takt” och ”kosttillskotten hjälper mig att lyfta tyngre 

vikter”. JA-sidorna för båda påståendenas respektive anledningsalternativ var betydligt större 

än NEJ-sidorna. Variablerna sattes sedan i relation till variabeln ”mängden spenderade 

pengar”. 

 

Jag vill även skilja på företeelserna ökning av muskelmassa och ökning av styrka/kraft 

(möjligheten att lyfta tyngre vikter), eftersom en ökning av styrka inte nödvändigtvis innebär 

en ökad muskelmassa. Jag vill även nämna att jag ”väger” på samma sätt som jag gjorde 

under kapitel 5.2. 

 

5.4.1 Spenderade pengar i relation till öka muskelmassan 

 

Spenderade pengar * Öka muskelmassan Öka muskelmassan  

Total Nej Ja 

Spenderade 

pengar 

0-1000kr per år 6 9 15 

1001-3000kr per år 1 11 12 

3001-6000kr per år 2 5 7 

6001-9000kr per år 0 1 1 

9001-12000kr per år 0 3 3 

Totalt 9 29 38 

Tabell 5.26: Spenderade pengar i relation till om orsaken till kosttillskottsintag är att man vill 

öka muskelmasssan 

 

Spenderade pengar * Ökar musklerna i 

en tillfredsställande takt  

Ökar musklerna i en tillfredsställande takt  

Totalt 

Negativa Neutrala Positiva 

Spenderade 

pengar 

0-1000kr per år 1 7 7 15 

1001-3000kr per år 2 4 6 12 

3001-6000kr per år 1 1 5 7 

6001-9000kr per år 0 1 0 1 

9001-12000kr per år 0 0 3 3 

Totalt 4 13 21 38 

Tabell 5.27: Spenderade pengar i relation till om muskelmassan ökar på ett tillfredsställande 

sätt med hjälp av kosttillskott 

 

Man kan utifrån tabell 5.27 utgöra att 21 av 38 respondenter (55,3%) i 

”spenderingskategorierna” känner att kosttillskott som de använt sig av hjälper att öka 

muskelmassan på ett tillfredsställande sätt. Som tidigare nämnts så vill många män få större 

muskler och de flesta av de 38 respondenterna (76,3%) i tabell 5.26 har antytt att orsaken till 
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att de använder kosttillskott är för att kunna öka i muskelmassa. Att de tycker att de ökar sin 

muskelmassa i en tillfredsställande takt kan ses som att de känner att de är på väg mot att 

uppnå tillfredsställande resultat. Detta kan jämföras med resultatet som publicerades i studien 

av Goston & Correia (2010) där mer än hälften av deltagarna ansåg sig ha åstadkommit 

önskvärda resultat med hjälp av kosttillskott.  

 

Den summa pengar som i snitt spenderas av majoriteten (34 respondenter) ligger på mellan 0 

kr och 6.000 kr per år, för de som även vill kunna öka sin muskelmassa, där en person som 

exempelvis spenderar ca 3.000 kr per år, eller 250 kr (ca 30 dollar) per månad, inte anses 

spendera i överflöd (Goston & Correia, 2010). En person som spenderar denna summa och 

samtidigt känner att denne ökar sin muskelmassa på ett tillfredsställande sätt kan då anse sig 

ha fått ganska bra värde för pengarna. Medan en person som spenderat samma summa men 

ligger och ”väger” eller som till och med har en negativ syn på tillskottens effektivitet kanske 

borde reflektera över mängden spenderade pengar. De tre respondenter som spenderar 

uppemot 12.000 kr per år (1.000 kr per månad) känner att de ökar sin muskelmassa på ett 

tilfredsställande sätt. Då är frågan om de extremt högspenderande verkligen kan öka sin 

muskelmassa så mycket mer jämfört med de i spenderingskategorin mellanspenderande och 

vilket värde de i så fall får för pengarna, eftersom de spenderar så mycket mer. 

 

5.4.2 Spenderade pengar i relation till att öka styrkan/kraften 

 

Spenderade pengar * Öka styrkan/kraften Öka styrkan/kraften Totalt 

Nej Ja 

Spenderade 

pengar 

0-1000kr per år 7 8 15 

1001-3000kr per år 3 9 12 

3001-6000kr per år 1 6 7 

6001-9000kr per år 0 1 1 

9001-12000kr per år 0 3 3 

Total 11 27 38 

Tabell 5.28: Spenderade pengar i relation till om orsaken till kosttillskottsintag är att man vill 

öka styrkan/kraften 

 

Spenderade pengar * Lyfta tyngre vikter 

(öka styrkan/kraften)  

Kan lyfta tyngre vikter (öka 

styrkan/kraften) 

 

Totalt 

Negativa Neutrala Positiva 

Spenderade 

pengar 

0-1000kr per år 5 6 4 15 

1001-3000kr per år 2 1 9 12 

3001-6000kr per år 0 3 4 7 

6001-9000kr per år 1 0 0 1 

9001-12000kr per år 0 2 1 3 

Total 8 12 18 38 

Tabell 5.29: Spenderade pengar i relation till om man kan lyfta tyngre vikter (öka 

styrkan/kraften) med hjälp av kosttillskott 
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Lågspenderarna i tabell 5.29 ligger jämnt fördelade över huruvida de uppfattar sig kunna lyfta 

tyngre vikter. Mycket av detta kan dock bero på det i tabell 5.28 framgår att närmare hälften 

av lågspenderarna antytt att de inte vill kunna öka styrkan/kraften. Men generellt tycker dock 

18 (närmare hälften) av samtliga 38 respondenter i tabell 5.29 att kosttillskott hjälper till att 

lyfta tyngre vikter och utifrån tabell 5.28 kan man se att de flesta (71,1%) även antytt att de 

ville kunna lyfta tyngre vikter. Detta kan peka mot att en stor del av respondenterna känner att 

de är på väg att uppnå önskvärda med hjälp av kosttillskott. 

 

Även i detta fall utgör enbart låg- och mellanspenderarna majoriteten och en person som 

exempelvis spenderar 3.000kr per år och känner att denne kan lyfta tyngre vikter tack vare 

kosttillskott kan ha fått bra värde för pengarna. Igen kan det vara intressant att påpeka att de 

som exempelvis spenderar 6.000kr per år och känner att de kan lyfta tyngre vikter kanske inte 

upplever en så mycket bättre effekt av kosttillskott än en person som endast spenderar 3.000kr 

på det och därmed kanske inte får lika mycket värde för pengarna. Ytterligare en intressant 

observation är att två av tre extremt högspenderande personer i tabell 5.29 ligger och ”väger” 

beträffande kosttillskottens effektivitet gällande en ökning av styrka/kraft. De gör detta trots 

att samtliga tre i tabell 5.28 antytt att de vill kunna öka styrkan/kraften, vilket kan tyda på att 

de inte riktigt är säkra på om kosttillskotten verkligen hjälper till att lyfta tyngre vikter. 
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6 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Många manliga gymbesökare vill få större muskler och den ständiga efterfrågan på dessa 

muskler har banat väg för kosttillskottsindustrin. Men de flesta kosttillskotten som finns på 

marknaden påstår kunna ge effekter och resultat som nästan är omdiskuterade. Trots detta 

säljer kosttillskotten som aldrig förr, vilket betyder att gymbesökare, som kan antas utgöra en 

stor målgrupp, köper kosttillskott som aldrig förr. Uppsatsen handlar om att undersöka hur 

marknadsföringen av kosttillskott ser ut och hur gymbesökare bland annat förhåller sig till 

marknadsföringen.   

 

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera förhållandet mellan gymkultur och 

marknadsföringen av kosttillskott. För att nå studiens syfte har följande forskningsfrågor varit 

vägledande för uppsatsens två empiriska studier: 

 

 Hur är annonser för kosttillskottspaket utformade och hur kan annonserna 

lockas till köp av kosttillskott?  

 Hur uppfattar manliga gymbesökare marknadsföringen av kosttillskott? 

 Vilka kosttillskott används av de manliga gymbesökarna och varför?  

 Vilka attityder har de manliga gymbesökarna gentemot kosttillskottens 

påstådda effekter? 

 

6.1 Slutsatser 

 Hur är annonser för kosttillskottspaket utformade och hur kan annonserna 

lockas till köp av kosttillskott?  

 

Resultatet framhäver att annonserna i magasinen visar upp en hel del vätränade kroppsdelar 

men de lägger också vikt vid specialpriser och vetenskaplifiering. 

 

Att just vältränade kroppsdelar visas upp tillsammans med kosttillskottspaket tyder att det 

finns ett strategiskt tänkande bakom uppvisandet. Jag har uppfattat det som att många 

gymbesökare vill kunna få en ”estetiskt riktig” kropp, vilket kan vara något normativt inom 

gymkulturen. En ”estetiskt riktig” kropp innebär dock inte nödvändigtvis innehavandet av 

enorma muskler men kan innebära en kropp med synligt stora och väldefinierade muskler. 

Eftersom vältränade kroppsdelar är attraktiva så anses detta presenteras i annonserna just för 

att attrahera läsarna till annonserna och därmed till kosttillskotten. I detta skede kan läsarna 

börja att associera kroppsdelarna med kosttillskotten. Eftersom denna sortens annonser 

återkommer ganska ofta i magasinen så kan upprepningar av annonserna ”lära” läsarna att 

automatiskt associera kroppsdelarna med kosttillskotten. På så sätt ser man till att de 

presenterade kroppsdelarna gör att läsarna känner sig mer missnöjda med sina egna kroppar 

och strävar desto mer efter att kunna uppnå en väldefinierad kropp. Ett behov skapas och detta 

gör att läsarna, som anses ha lärt sig att förknippa kroppsdelarna med kosttilskott, kan känna 

att det enda sättet att åtminstone minska på missnöjet och på så sätt vara en bit på vägen mot 
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en vältränad kropp är att köpa kosttillskott. Jag tror att relativt många köper kosttillskott i tron 

om att användning av det, tillsammans med styrketräning, kan leda till att man blir kvitt 

missnöjet med den egna kroppen och till slut få den kropp man önskar genom intag av 

kosttillskott. Att presentera en ”optimal” kropp tillsammans med kosttillskott kan liknas vid 

att man presenterar en fotomodell med stiliga kläder. Många vill kunna vara lika stiliga som 

fotomodellen men för att kunna bli detta så antyder reklamen indirekt eller direkt att man 

måste köpa kläderna som han/hon har på sig. Den strategi som används är i grunden att 

marknadsförarna presenterar det som många konsumenter vill kunna uppnå tillsammans med 

de verktyg som ”krävs” för att uppnå det. Det är alltså ganska grundläggande 

associationsmetoder som används för att locka konsumenter till köp.  

 

Ett annat sätt att locka till köp är genom att erbjuda specialpriser, vilket egentligen förutsätter 

att läsarna främst är öppna för och är intresserade av att köpa kosttillskott. Eftersom det 

upprepade gånger presenteras specialpriser för kosttillskott är det tänkbart att annonserna 

dramatiserande understryker att ”det finns möjlighet” att köpa kosttillskott till ganska 

fördelaktiga priser. Det kan vara så att marknadsförare vill förstärka den emotionella 

kopplingen till kosttillskott genom att erbjuda specialpriser för det; som av många uppfattas 

vara länken mellan konsumenternas egna kroppar och de ”optimala” kropparna. Som tidigare 

nämnts har specialpriser en tendens att  leda till impulsköp. Just att länken existerar kan 

tänkas leda till att många som kanske inte har ett direkt behov men ändå är intresserade av 

kosttillskott passar på att köpa detta till specialpris då konsumenterna kan känna att det nästan 

vore fel att inte passa på; för att på så sätt få en känsla av att de ”säkrat” länken till ett 

förmånligt pris. Eftersom impulsköp ofta upplevs som positiva kan konsumenterna känna att 

de gjort rätt i att ha köpt kosttillskotten. Min tolkning är att om man känner att man har gjort 

det som känns rätt så fortsätter man att göra det som känns rätt. Detta kan alltså leda till att 

impulsköp av kosttillskott kan bli något av en vana eftersom köpen rättfärdigas. 

 

Marknadsförare kan även använda sig av referenser i form av exempelvis kemister för att 

vetenskaplifiera kosttillskotten och bland annat försäkra konsumenter om att kosttillskottens 

påstådda effekter har en stark vetenskaplig anknytning. Kemister som påverkanskällor innehar 

en social status tack vare sitt arbete. Att i marknadsföringen använda sig av kemister är därför 

mycket strategiskt då det säkert finns en del konsumenter som söker bekräftelse om huruvida 

de påstådda effekterna ett kosttillskott är pålitliga eller inte. Dessa konsumenter antas i detta 

fall få den bekräftelse som eftersökts för att kunna genomföra och rättfärdiga köpet då jag 

tolkar associationerna som väcks i samband med hänvisning till kemister att de uppfattas vara 

förtroendeingivande tack vare sina till synes komplexa arbetsuppgifter. All marknadsföring 

hänvisar inte till kemister, men det förekommer. Grundtanken bakom marknadsföringen är att 

svepa bort eventuella tveksamheter som konsumenter kan tänkas ha gentemot kosttillskotten, 

så att ifrågasättanden inte kommer på fråga.  

 

Användningen av komplexitet förekommer också i annonserna. En del annonser använder sig 

av komplexa och kemiska beskrivningar av bland annat kosttillskottens effekter som är svåra 

att begripa för allmänheten (konsumenterna). Som tidigare nämnts används detta för att 

överraska konsumenterna genom att något som inte ”hör hemma” i vardagslivet presenteras 
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och detta kan även leda till köp. Min tolkning är att det som inte hör hemma i vardagslivet och 

upplevs som komplext är utmanande och i vissa fall äventyrligt. Men det kan också betyda att 

ordvalens komplexitet påvisar att marknadsförarna av kosttillskotten ”vet vad dem sysslar 

med”. Detta kan, trots att jag i analysen framhöll att komplexiteten handlar om att väcka 

uppmärksamhet och förvåning, även innebära en sorts försäkran och övertygelse om att 

kosttillskottet har en relativt stark ventenskaplig anknytning. 

 

 Hur uppfattar manliga gymbesökare marknadsföringen av kosttillskott? 

 

En övervägande majoritet är postitiva till att det visas upp kända träningsprofiler och 

vältränade män i marknadsföring av kosttillskott. Att respondenterna är positiva till detta kan 

enligt min tolkning bero på att träningsprofiler faller som ett självklart val vid marknadsföring 

av kosttillskott. Men träningsprofiler förekom knappt. Eftersom  respondenterna ändå anser 

att dessa förekommer i medier verkar ha mer att göra med att det faller som självklart att 

involvera dem i marknadsföringen än antagandet att många respondenter inte läser 

fitnessmagasin regelbundet. Men eftersom respondenterna fått en uppfattning om att 

träningsprofiler uppvisas kan det tyda på att de fått uppfattningen via andra medier som 

exempelvis via TV. Respondenterna är även positiva till att vältränade män presenteras i 

media, något som alltså stämmer överens med resultatredovisningen. Detta tyder på att 

respondenterna verkar ha viss koll på marknadsföringen av kosttillskott, där den handlar 

mycket om att associera kosttillskott med vältränade män. 

 

Respondenterna är huvudsakligen negativt inställda till att det bland annat presenteras för lite 

reklam om kosttillskott. Jag tror att de är negativt inställda till detta eftersom reklam för 

kosttillskott har möjlighet att presenteras via många olika sorters medier och kan därför nå ut 

till en stor grupp människor och har därav ingen direkt begränsad ”reach”. Men i termer av 

omfång så behöver det inte nödvändigtvis tyda på att respondenterna anser att det presenteras 

mycket reklam för kosttillskott, utan det kan även vara så att de anser att det presenteras 

lagom mycket reklam. 

 

Det visar sig att det inte är riktigt klart om respondenterna tycker att det visas upp 

specialerbjudanden i marknadsföringen eller inte. Ungefär lika många är dock positiva till det 

men ungefär lika många är även negativa till det. Att det ser ut på detta sätt kan bero på vilket 

medium man är mest familjär med. Vissa medium kanske inte har möjlighet eller rentav inte 

satsar på att visa specialerbjudanden medan andra medium gör det. Om en respondent är 

familjär med ett medium som inte visar specialerbjudanden så är det självklart att denna 

respondent anser att det inte visas specialerbjudanden. 

 

 Vilka kosttillskott används av de manliga gymbesökarna och varför?  

 

De kosttillskott som används mest är whey protein, kreatin, aminosyror och Gainer och av 

dessa används whey protein allra mest tätt följt av kreatin. Kosttillskott används främst för att 

kunna öka muskelmassan, för att återhämta sig snabbare och för att kunna öka styrkan. Det är 

en intressant observation att kosttillskott används av majoriteten för att kunna få en snabbare 
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återhämtning. Men i bakgrunden till uppsatsen beskrivs det att whey protein är förknippat 

med muskeluppbyggnad medan kreatin påstås ge ökad styrka. Att de flesta använder just 

whey protein och vill kunna öka muskelmassan och använder kreatin och vill kunna öka 

styrkan, innebär således att jag anser att denna observation är intressantare. Jag kan allmänt 

tolka det som att whey protein är det kosttillskott som förknippas med just muskelökning 

medan kreatin förknippas med styrkeökning bland respondenterna i enkätundersökningen. Det 

är därmed rimligt att tänka sig att respondenterna exempelvis anser att whey protein är 

nödvändigt att inta för att få en större muskelmassa.  

 

 Vilka attityder har de manliga gymbesökarna gentemot kosttillskottens 

påstådda effekter? 

 

Respondenterna är starkt negativa till påståendet ”kosttillskott gör ingen nytta men används 

ändå” och detta tror jag tyder på att de flesta känner ganska starkt för att kosttillskott används 

för att det verkligen hjälper. Jag tror även att respondenterna känner att det är otänkbart att 

inta kosttillskott om det inte hjälper och man kan även tänka sig att de känner att intag 

kosttillskott är något av en självklarhet. Denna inställning kan kopplas till att respondenterna i 

allmänhet även tycker att det hjälper att öka muskelmassan på ett tillfredsställande sätt. Som 

nämnts tidigare i arbetet så vill många respondenter få en större muskelmassa och de känner 

intressant nog även att kosttillskott hjälper de att öka sina muskler. De känner alltså på detta 

sätt trots att det knappt finns vetenskapliga belägg för kosttillskottens påstådda effekter; där 

kosttillkotten exempelvis kan påstås vara stimulerare av muskeltillväxt. Kosttillskotten påstår 

sig kunna frambringa precis det som många vill ha; större muskler. Att respondenterna känner 

att de ökar sin muskelmassa kan ha att göra med placeboeffekten. Eftersom de flesta 

kosttillskott påstår sig kunna ge större muskler så antar jag även att kosttillskotten påstår att 

en märkbar effekt kan förväntas inom en viss tidsperiod, under förutsättning att man tränar 

och doserar kosttillskotten på föreskrivet sätt. En eventuell en ökning av muskelmassa inom 

tidsperioden kan då bero på att man tränat hårdare med vetskapen om att man intagit 

kosttillskott; något som även påstås kunna hjälpa. I detta fall är det kanske många som känner 

att de måste tillskriva kosttillskotten en betydande del av de uppnådda resultaten, trots att 

resultaten kanske enbart borde tillskrivas den hårda träningen. Förtroendet gentemot 

kosttillskotten kan då öka dramatiskt eftersom många användare kan få en ”bekräftelse” på att 

kosttillskotten hjälper att öka muskelmassan inom den utgivna tidsperioden. Frågan är då hur 

mycket man kan stimulera muskelmassan och om kosttillskotten kommer att spela en lika 

betydande roll hela tiden. Eftersom respondenterna även är positiva till att kosttillskott hjälper 

till att lyfta tyngre vikter (öka styrkan/kraften) och att kosttillskott antas kunna marknadsföras 

som styrkeökande så tolkar jag även detta på ett liknande sätt fast istället för att 

respondenterna känner av en ökning i muskelmassa så känner de av en ökning av 

styrkan/kraften efter användning av kosttillskott. Känslan av styrkeökningen antas vara en 

placeboeffekt även här.  

 

Vidare så kan man se att ungefär lika många respondenter är positiva som negativa till att de 

kan göra fler reps/sets/jogga längre (uthållighet). Tittar man på tabell 5.6 så kan man se att 

detta kan bero på att ungefär lika som vill få bättre uthållighet även inte vill det. Detta är 
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också en intressant observation; ungefär hälften har antytt att de vill/inte vill få bättre 

uthållighet medan ungefär hälften antytt att de även får/inte får bättre uthållighet. Jag tror att 

detta kan tyda på att de som verligen vill kunna känna av en förbättring även gör det medan 

de som inte vill känna av en förbättring främst inte söker sig till kosttillskott som påstår sig 

kunna ge ökad uthållighet och därmed känner de antagligen heller inte av en förbättrad 

uthållighet.    

 

6.2 Sammanfattning  

Kosttillskott verkar vara en naturlig del av gymkulturen då bland annat marknadsföringen av 

kosttillskott flitigt kretsar kring de manliga ideala kroppsformer som brukar finnas i 

gymkulturen. Det är även många gymbesökare som ser upp till dessa ideala förebilder och 

eftersom kosttillskott förmodligen används av förebilderna så kan kosttillskott anta en seriös 

och nödvändig roll bland gymbesökare som saknar, men strävar efter den ideala 

kroppsformen. Marknadsföringen av kosttillskott påstår sig ofta kunna vara vägen till denna 

kroppsform och många gymbesökare väljer att följa denna väg för att den så starkt associeras 

med de ideala kroppsformerna. Jag har dock kunnat dra slutsatser som pekar mot att 

kosttillskottens påstådda effekter kan ”upplevas” om man verkligen vill/förväntas uppleva 

dem, vilket jag även tror tyder på en placeboeffekt och därmed gör kosttillskott i sig till 

ganska onödiga produkter. Eftersom kosttillskottsintag för tillfället är en införlivad del av 

gymkulturen men även antas vara något av en trend så kommer försäljningen av det att 

fortsätta.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom marknadsföringen av kosttillskott och användningen av kosttillskott bland 

gymbesökare är relativt outforskade fenomen anser jag att många intresseväckande studier 

kan göras rörande detta. Jag tycker att det kan vara intressant att gå djupare in på fenomenen 

och försöka göra det som jag inte hade för avsikt att göra i min studie; att fastställa ett kausalt 

samband mellan marknadsföringen och användningen. Det är också intressant att undersöka  

vilken kunskapsgrad av kosttillskott som konsumenter besitter och jag tror även att det kan 

vara intressant att titta närmare på symbolvärdet av kosttillskott, som en del av gymkulturen. 

 

De etiska aspekterna av försäljning och marknadsföring av kosttillskott borde undersökas 

ingående. Som nämndes i inledningen av studien är det enda som verkar krävas för att kunna 

sälja kosttillskott är att de kan tas upp av människokroppen och utan att de utgör någon 

hälsorisk. Det borde forskas mer kring kosttillskottens påstådda effekter där reglering borde 

ske utifrån det som forskningen visar. Forskningen i sin tur borde vara statligt finansierad för 

att denna sortens forskning antas vara mer förtroendeingivande. Kosttilskottsindustrin 

expanderar och det är därför viktigt att noggrant kontrollera industrin. 
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http://hb.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQSEpKBlZKSamGxiZABZbmRmlmpimGSUaWpsZpBoaJlig3NyAXfG6iDKFuriHOHrrQiwB0kw3Boz8WiYlG5uZpycbmJilmpkDDgJVacgqwzDA2MzSzTEw1T01MMk5NTkkzMUgzMEtOMjJPNk5OtUhNMTUEttgtDPnMPzVdN1B3tFpqtLC89E0APwDTyiu8
http://hb.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQSEpKBlZKSamGxiZABZbmRmlmpimGSUaWpsZpBoaJlig3NyAXfG6iDKFuriHOHrrQiwB0kw3Boz8WiYlG5uZpycbmJilmpkDDgJVacgqwzDA2MzSzTEw1T01MMk5NTkkzMUgzMEtOMjJPNk5OtUhNMTUEttgtDPnMPzVdN1B3tFpqtLC89E0APwDTyiu8
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Bilagor 

1. Enkät (kodningsmanual) 

Enkäten handlar om männens användning och inställning till kosttillskott under 

träningssammanhang på gym. Enkätsvaren kommer att ligga till grund för min 

uppsats vid Högskolan i Borås. Det vore bra om ni kunde svara så ärligt som möjligt 

- alla enkäter behandlas naturligtvis anonymt!  

Vid eventuella frågor kan ni maila mig på s082228@student.hb.se 

/Keyur  

    

_________ Ålder Q1 1=18-22år, 2=23-27år, 3=28-32år, 4=33-37år, 5=38-42år 

 

1/ Hur många gånger i veckan tränar du på gym? Q2 1=1-2ggr/vecka, 2=3-

4ggr/vecka, 3=6-5ggr/vecka, 4=varje dag 

_________________________ gånger   

 

2/ Hur länge tränar du i snitt per gång? Q3 1=0.5h-1.0h, 2=1.1h-1.6h, 3=1.7h-

2.2h, 4=2.3h-2.8h 

_________________________ timmar  

 

3/ Brukar du använda kosttillskott? (Markera endast ett alternativ) Q4  

 

__1_ Ja, förut men inte längre (Varför slutade du?___________________________) 

 

__2_ Ibland          __3_ Regelbundet         __4_ Aldrig använt (Varför inte?  

 

___________________________________________________. Forts. till fråga 10)          

     

4/ Vilka kosttillskott använder du och hur ofta? OBS! Ni som inte längre 

använder kosttillskott kan svara utifrån när ni använde det.  

Lämna fältet tomt om du aldrig använt kosttillskottet,  

skriv 1 om du testat/använt det förut,    

skriv 2 om du använder det 1-3 gånger/vecka 

skriv 3 om du använder det 4-6 gånger/vecka och  

skriv 4 om du använder det dagligen.              Q5 

 

___ Whey Protein (pulver/bars) 1-2-3-4 

___ Gainer (för viktökning) 1-2-3-4 

___ Kreatin 1-2-3-4 

___ Aminosyror (EAA/BCAA m.fl.) 1-2-3-4 

___ Koffein (tabletter/pulver) 1-2-3-4 

___ Pre-Workouts (t.ex. Jacked, Nano Vapor m.fl. En sammansättning av exempelvis 

kreatin och aminosyror) 1-2-3-4 

___ Allt-i-ett-produkter (t.ex. Maximuscle Cyclone m.fl. Hävdar många egenskaper 

som exempelvis ökad styrka, muskeluppbyggande och förhindrad 

muskelnedbrytning) 1-2-3-4 
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Inget av ovanstående - beskriv kosttillskotten du använder/använde och hur ofta: 

 

___________________________________________________________________  

5/ Jag använder/använde kosttillskott primärt för att... (Kryssa för dom 

alternativ som passar dig) Q6 0=Nej, 1=Ja 

 

___ Öka styrkan/kraften 0-1 

___ Få bättre hälsa/bibehålla hälsan 0-1 

___ Vältränade personer använder det 0-1 

___ Öka i vikt 0-1 

___ Undvika/förebygga sjukdomar 0-1 

___ Trovärdiga personer har rekommenderat kosttillskott 0-1 

___ Öka muskelmassan 0-1 

___ Öka uthålligheten 0-1 

___ Snabbare återhämtning 0-1 

 

6/ Hur ofta köper/köpte du kosttillskott? (Markera endast ett alternativ) Q7  

 

__1_ 1-3 gånger/år __2_ 4-6 gånger/år __3_ 1-2 gånger/månad  

__4_ 3-4 gånger/månad  

 

7/ Hur mycket pengar lägger/lade du ungefär på kosttillskott per år? Q8 

1=0-1000kr/år, 2=1001-3000kr/år, 3=3001-6000kr/år, 4=6001-9000kr/år,  

_________________________ SEK               5=9001-12000kr/år     

 

8/ Ranka nedanstående medier från 1 till 5 (där 1= allra MINST och 5= allra 

MEST) Q9 1=Syns minst, 2=Syns nästminst, 3=Syns mittemellan, 4=Syns näst 

mest, 5=Syns mest 

Reklam för kosttillskott syns via... 

 

___ TV 1-2-3-4-5 

___ Magasin/Tidningar 1-2-3-4-5 

___ Radio 1-2-3-4-5 

___ Affischer på gatan/butiker/gymmet 1-2-3-4-5 

___ Internet 1-2-3-4-5 

 

9/ Tag ställning till följande påståenden, där ni som inte längre använder 

kosttillskott kan svara utifrån när ni använde det. (Endast ett kryss, där 1= 

håller INTE alls med och 5= håller med HELT) Q10 

 

Kosttillskott hjälper mig att    

gå upp i vikt             1        2         3         4       5 

 

Om jag ökar intaget av kosttillskott så  

behöver jag inte äta lika mycket                       1        2         3         4       5 
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Kosttillskotten hjälper mig att 

lyfta tyngre vikter              1        2         3         4       5 

 

 

Kosttillskotten hjälper mig att 

göra fler reps/sets/jogga en längre tid           1        2         3         4       5 

 

Kosttillskotten hjälper mig att 

öka muskelmassan i en tillfredsställande takt           1        2         3         4       5 

 

Jag använder kosttillskotten för att  

vältränade personer gör det            1        2         3         4       5 

 

Jag känner mig välinformerad när  

jag köper kosttillskott             1        2         3         4       5 

 

Jag passar på att köpa kosttillskott om  

de är på REA, för framtida bruk            1        2         3         4       5 

 

Kosttillskott kanske inte gör någon nytta  

men jag använder det ändå            1        2         3         4       5 

 

10/ Tag ställning till följande påståenden, där ni som inte längre använder 

kosttillskott kan svara utifrån när ni använde det. (Endast ett kryss, där 1= 

håller INTE alls med och 5= håller med HELT) Q11 

 

Bra och passande reklam för kosttillskott visar  

hur produkten ser ut (design på burkarna mm.)           1        2         3         4       5 

 

Bra och passande reklam för kosttillskott visar upp 

en ”hardcore” gymmiljö (tunga vikter mm.)                  1        2         3         4       5 

 

Bra och passande reklam för kosttillskott visar upp 

stora vältränade män                             1        2         3         4       5 

 

Det presenteras för lite reklam  

om kosttillskott på media (TV, magasin mm.)           1        2         3         4       5 

 

Bra och passande reklam för kosttillskott visar upp 

specialpriser och rabatter             1        2         3         4       5 

  

Bra och passande reklam för kosttillskott består 

ofta av kända träningsprofiler            1        2         3         4       5 

 

Kosttillskott är allmänt dyrt                                         1        2         3         4       5 
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Tack för ditt deltagande! Kom ihåg att alla enkäter behandlas anonymt! 
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2. Förtydligande av kategorier och subkategorier 

Ljus och metaforer (D) - Laddade, sprakande färger som lyser upp annonsen (Da)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODY Februari 2009 
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Motiv som metaforiskt associeras till kosttillskottens effekt på folk (Db), Vetenskaplifiering 

(F) - Utlåtanden om att påståenden inte är godkända av FDA (ca. Livsmedelsverket i Sverige) 

(Fc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*These statements have not been evaluated the Food and Drug Administration. 

This product is not intended to diagnosed, treat, cure or prevent any disease. 

 

BODY Februari 2009 
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Motiv som associeras till njutningen av kosttillskotten (Dc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODY Februari 2009 
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Symboler (Fa), Förklaringar till vad produkten gör i vetenskapliga termer (Fd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODY Januari 2011  
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Referenser - till läkare/fysiologer/kostexperter/vetenskapliga studier (används vid 

beskrivningen av produkten för att lyfta fram dess vetenskaplighet) (Fb)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En forskningsstudie nyligen visade att Cyclone-användare kunde förbättra antal repetitioner 

med bänkpress med ett snitt på 88% mer jämfört med en placebo, efter 12 veckors 

användning. 

Sports & Exercise Sciences University of Chichester, England 

 

BODY Januari 2011  
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3. Kodning av annonser 
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4. Figur 4.1 

Figur 4.1 Uträkning av kategoriernas/subkategoriernas förekomster i annonserna 

Det totala antalet annonser uppgår till 111st och därefter beräknas antalet annonser per 

kategori ut och för de kategorier som innehåller subkategorier räknas även antalet annonser 

per subkategori ut. Detta innebär att antalet annonser per kategorier/subkategori delas med 

111 för att procentuellt kunna se hur mycket respektive kategori/subkategori utgör av de totalt 

111 annonserna. Exempelvis så förekommer kategori C i ca 76,6% av alla annonser medan 

subkategorin Aa förekommer i ca 42,33% av annonserna. Nedan följer en redogörelse för 

uträkningen av samtliga kategorier/subkategorier. 

 

∑Annonser= (∑BODY= 14+16+11+18+19+17+ ∑FM= 16) = 111st  

 

∑Heluppslag= (∑BODY= 6+5+5+5+4+2+ ∑FM= 2) = 29st och ∑Halvuppslag= (∑BODY= 

8+11+6+13+15+15+ ∑FM =14) = 82st         

 

∑A= 60st – a: 47st/111st= 42,34% b: 39st/111st= 35,14% c: 2st/111st= 1,8% d: 8st/111st= 

7,2% 

 

∑B= 21st – a: 17st/111st= 15,32% b: 4st/111st=3,6% 

 

∑C= 85st/111st= 76,58% 

 

∑D= 18st – a: 19st/111st= 17,12%  b: 15st/111st= 13,51%  c: 13st/111st= 11,71% 

 

∑E= 46st/111st= 41,44% 

 

∑F= 36st – a: 17st/111st= 15,32%  b: 13st/111st= 11,71%  c: 3st/111st= 2,7%  d: 17st/111st= 

15,32% 

 

∑G= 9st/111st= 8,1% 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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