
Kandidatuppsats 
Psykologi inriktning idrott och motion, 180hp

Exponering av träningsideal från sociala
medier och dess påverkan på implicita
attityder mot överviktiga

Psykologi inriktning idrott och motion
(61-90) 15hp

Halmstad 2020-01-19

Jennifer Tillack och Sandra Wallin



Tillack, J., & Wallin, S. (2020). Exponering av träningsideal från sociala medier och dess 
påverkan på implicita attityder mot överviktiga. (Kandidatuppsats i Psykologi inriktning 
idrott & motion 61-90hp). Akademi för Hälsa och Välfärd: Högskolan i Halmstad.  

 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om träningsideal från sociala medier har en effekt på 
implicita attityder mot överviktiga. Studien är en experimentell mellangruppsdesign där 51 
studenter (29 kvinnor och 22 män) på Högskolan i Halmstad mellan åldrarna 19 och 38 
(M=23) deltog. Deltagarna blev slumpmässigt fördelade i tre grupper, två experimentgrupper 
respektive en kontrollgrupp. Deltagandet gick ut på att besvara en enkät om användning av 
sociala medier samt motion. De utförde även datortestet “Weight: The implicit association 
test” om implicita attityder mot överviktiga personer. Experimentgrupperna utsattes för en 
manipulation innan de utförde datortestet som bestod av presentation av bilder på vältränade 
kroppar från sociala medier. En experimentgrupp exponerades för bilder på kvinnliga 
vältränade kroppar och den andra experimentgruppen för bilder på manliga vältränade 
kroppar. Ingen bild presenterades för kontrollgruppen. Det fanns ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna i studien rörande implicita attityder mot överviktiga personer. Resultaten 
indikerar att en kortvarig presentation av vältränade kvinno- och manskroppar inte är 
tillräckligt för att påverka implicita attityder mot överviktiga. 

 

Nyckelord: Fördomar, implicita attityder, motion, träningsideal, träningsinlägg på sociala 
medier, övervikt 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate if training ideals from social media has an effect 
on implicit attitudes against obesity. The study was an experimental between groups design. 
51 students (29 women and 22 men) from the University in Halmstad between the ages 19 
and 38 (M=23) participated. The participants were randomly assigned to three groups, two 
experimental groups and one control group. The participants had to answer a questionnaire 
about social media and exercise. They also had to do a computer test “Weight: The implicit 
association test” about implicit attitudes against obesity. The experimental groups were 
exposed to a manipulation before they conducted the computer test. The manipulation was 
created by images of physically fit bodies from social media. One of the experimental groups 
was exposed to images of female fit bodies and the other experimental group to images of 
male fit bodies. No images were introduced to the control group. The groups in this study 
showed no significant difference regarding implicit attitudes against obesity. The results 
indicate that a brief presentation of physically fit women- and men bodies is not enough to 
affect implicit attitudes against obesity.  

 

 

Keyword: Exercise, implicit attitudes, obesity, prejudice, training ideals, training posts on 
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Många människor kommer medvetet eller omedvetet i kontakt med idealbilder på vältränade 
kroppar i sociala medier. Detta har bidragit till en ökning av fördomar mot kroppar och 
stereotypsgrupper (överviktiga) som inte uppfyller det typiska träningsutseendet som ständigt 
presenteras i sociala medier (Vries, Vossen, & van der Kolk-van der Boom, 2018). Susanne 
Brandheim är en av många personer som fick en omvälvande personlig erfarenhet när hon 
övergick från smal till överviktig på kort tid (Westerlund, 2017, 21 november). Brandheim 
berättar ”… tjocka bemöts fördomsfullt och att vi lever i en kultur som genomsyras av förakt 
för fetma. Följden blir att tjocka skambeläggs och får en förhöjd sårbarhet” (Wahlgren, 
2017, 31 oktober). Det upptäcktes en skillnad i att Brandheim blev illa bemött endast baserat 
på hennes utseende, vilket inte var en känsla som upplevts när hon var smal (Wahlgren, 2017, 
31 oktober). Brandheim menar också att sociala medier normaliserar och gör det acceptabelt 
att uttrycka sig om att överviktiga personer är fula, osexiga, lata, odugliga och måste ändras 
på (Westerlund, 2017, 21 november), vilket även är vetenskapligt bevisat genom resultat från 
en tidigare studie (Stice, Maxfielde & Wells, 2003)  

Brandheims upplevelser av negativa attityder mot överviktiga styrks av tidigare 
forskning då de visar att det psykosociala välbefinnandet blir sämre hos överviktiga när de 
utsätts för negativa attityder (Hinman, Burmeister, Kiefner, Borushok & Carels, 2015). 
Resultat från tidigare forskning visar att överviktiga personer får mer negativ respons i form 
av fördomar från omgivningen än smala och vältränade (Schwartz, Vartanian, Nosek & 
Brownell, 2006; Weisbuch & Ambady, 2009). Överviktiga skambeläggs och blir kritiserade 
och därför strävar många människor efter en smal kropp genom att röra på sig. Motion har 
därmed blivit ett verktyg för att uppnå de krav och ideal som samhället ställer (Lox, Martin 
Ginis & Petruzzello, 2014). 

Motionsrörelsen har på senare år ökat markant, och år 2018 var det en ökning på 4 
procent (Arvidsson, 2018, 30, december). I takt med att motionsrörelsen ökat har även 
kroppsideal om den perfekta vältränade kroppen byggts upp i samhället (Stragier, Mechant, 
& Marez, 2017). Ett forum där träningsideal ständigt presenteras är på sociala medier, där 4 
av 5 svenskar var aktiva under år 2017 (Internetstiftelsen, 2017). De uppbyggda idealen på 
sociala medier influerar individers tänkande, beteende samt känslor i förhållande till såväl sin 
egen som andras kroppar (Vries et al., 2018).  

Det är grundläggande med bredare kunskap och kännedom inom området då motion 
och ändrade träningsvanor leder till ändrade kroppsideal, d.v.s. smala och muskulösa kroppar 
(Stragier et al., 2017). Dessa vältränade kroppsideal presenteras framförallt på sociala medier, 
där många svenskar är aktiva (Internetstiftelsen, 2017). Samtidigt är negativa attityder och 
stereotyper mot överviktiga något som kan få negativa konsekvenser (t.ex. försämrat 
psykosocialt välbefinnande) för de som drabbas (Antirasistiska Akademin, 2019). Därför är 
det viktigt att studera om presentation av vältränade kroppar kan påverka fördomar mot 
överviktiga.   
Träningsinlägg på sociala medier  

Sociala medier är ett begrepp som innefattar alla tekniska plattformar med likvärdiga 
funktionaliteter (Nyberg & Wiberg, 2014). Människor kan publicera bilder, kommunicera 
och dela information genom sociala medier, och de tillåter även besökare att ge återkoppling i 
form av feedback (Nyberg & Wiberg, 2014; “social media”, 2019).  

Ett stort utbud av bilder, videofilmer och texter sprids på sociala medier och många 
människor använder det specifikt för att sprida eller ta del av träningsinspiration (Deighton- 
Smith & Bell, 2018). Det är lättillgängligt att dela information till andra konsumenter på 
plattformarna och användare kommer i kontakt med träningsrelaterad information både 
omedvetet och medvetet. Hashtagfunktionen (#) är ett relativt nytt sätt att komma i kontakt 
med träningsrelaterade inlägg, vilket bidrar till att användarna både kan hitta och nå ut till fler 
individer (Deighton- Smith & Bell, 2018). En problematik med att träningsinlägg upptar en 
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stor del av utbudet på sociala medier är att de ofta fokuserar på teman, exempelvis 
idealisering av smala kroppar, viktminskning eller muskeluppbyggnad (Deighton- Smith & 
Bell, 2018). Detta blir problematiskt eftersom muskulösa- och smala kroppsideal som 
presenteras i sociala medier utvecklar negativa attityder mot de personer som inte når upp till 
förväntningarna (Vries et al., 2018; Stice et al., 2003; Stragier et al., 2017).  

Övervakning, publicering och delning av motionsinlägg expanderar i relation med att 
användning av sociala medier ökar (Stragier et al., 2017). Social erfarenhet är en ny 
dimension av motion, där individer från internet kan vara virtuella träningspartners och 
supporters (Stragier et al., 2017). Inlägg på muskulösa träningsprofiler är en bakomliggande 
faktor till beteendeförändringar gällande motionsutförande visar resultat från tidigare studie 
(Zhang, Brackbill, Yang & Centola, 2015). Det muskulösa och vältränade idealet från sociala 
medier styr människors motionsbeteenden, då de ger en strävan efter ökad muskelmassa och 
minskad fettmassa (Jansson, Hagströmer & Anderssen, 2016). Motion som är en fysisk 
aktivitet en person utför med avsikt för att stärka sin kropp och för att främja sin hälsa (World 
Health Organization, 2019) används flitigt för att efterlikna de presenterade vältränade 
kropparna som syns på sociala medier.  

Effekten sociala medier har på människors motionsbeteende är baserat på socialt 
inflytande, d.v.s. att vältränade kroppar influerar till att människor själva vill uppnå en 
liknande kroppsbyggnad (Bennett & Glasgow, 2009). Kroppsmissnöje och själv-
objektifiering kan öka när kvinnor ser idealiserade smala och vältränade kroppar. I tidigare 
studie visar ett signifikant resultat att idealiserade smala och vältränade kroppar ökar social 
jämförelse (Betz, Sabik & Ramsey, 2019). Motion har blivit ett verktyg som används flitigt 
av människor för att ständigt sträva efter att sin egen kropp ska uppnå det vältränade idealet 
som sociala medier speglar (Zhang et al., 2015). Genom ett dos-respons samband kan fler 
hälsovinster och en mer muskulös kropp uppnås vid succesiv ökning av en träningsdos 
(Jansson et al., 2016). I takt med att kroppsideal i form av vältränade kroppar och 
motionsutförande blir allt vanligare, skapas även förakt i form av stereotyper och fördomar 
mot de kroppar som inte lever upp till idealen. 
Stereotyper och fördomar mot överviktiga   

Stereotyper innebär att en grupp människor kännetecknas av en viss egenskap, 
exempelvis vältränad eller överviktig. Genom denna identifikationsprocess skiljs en grupp 
människor från mängden vad gäller en viss egenskap (Hinton, 2003), exempelvis 
motionsbaserade aspekter som muskelmassa, fysisk funktion och kroppsform. 
Överviktsstereotyper innebär att personer har övertygelser om egenskaper som anses vara 
karaktäristiska för personer med övervikt (Kim & Jarry, 2014). Överviktsstereotyper 
inkluderar vanligtvis övertygelser om att personer med övervikt är lata, ovänliga, saknar 
viljestyrka, har höga nivåer av fettmassa samt brist på fysisk funktion (Puhl, Schwartz & 
Brownell, 2005).   
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Figur 1. Stereotyp-innehållsmodellen (Fiske et al, 2002). Fritt översatt.  
 

En modell som förklarar kategorisering av stereotyper är ”Stereotyp-
innehållsmodellen (SCM)”. SCM är uppbyggd för att beskriva hur sociala implicita attityder 
formas utifrån gruppens upplevda placering av två dimensioner: kompetens respektive värme. 
I SCM står kompetens för begrepp som effektivitet, skicklighet och organisering, medan 
värme har karaktärsdrag som pålitlighet, ärlighet och vänlighet (Cuddy, Fiske & Glick, 2004; 
Fiske, Cuddy & Glick, 2002; Fiske, Xu, Cuddy & Glick, 1999). De möjliga variationerna i 
modellen används för att förutsäga känslor, kognitioner och beteendediskriminering gentemot 
olika grupper (Fiske et al., 1999).  

Kategorisering inom SCM handlar om huruvida människor har kontroll över sina liv. 
Grupper som upplevs ha låg kompetens och låg värme anses ha brist på kontroll över sina liv 
(t.ex. överviktiga) och är inte accepterade i samhället (Fiske et al., 1999). Samhället tenderar 
att skapa förakt mot grupper som upplevs ha både låg kompetens och värme. Grupper som 
samhället anser borde ha kontroll över sina förhållanden framkallar större mängd negativa 
känslor och diskriminering (Fiske et al., 1999). Däremot accepteras människor med låg 
kompetens av samhället om de har hög värme, eftersom det anses vara synd om dem. De 
grupper vars egenskaper anses vara okontrollerbara får istället medlidande och hjälp (Fiske et 
al., 1999). I förhållande till olika kroppsformer skulle SCM beskriva att överviktiga personer 
har låga värden på både kompetens och värme (Fiske et al., 1999). Detta eftersom en 
kroppsform är någonting en person borde kunna ha kontroll över och därför anses överviktiga 
vara lata, odisciplinerade samt sakna viljestyrka (Cuddy et al., 2004; Puhl et al., 2005). 
Vidare skulle icke överviktiga personer ha höga värden på både värme och kompetens i 
förhållande till SCM. Detta baseras på att de anses vara pålitliga, effektiva, ärliga och tar 
individuellt ansvar för sina kroppars välmående och utseende (Hinman et al., 2015; Hilbert & 
Ried, 2009; Greenberg, Eastin, Hofschire, Lachlan & Brownell, 2003; Kim & Jarry, 2014).  

Stereotyper är nära sammankopplat med fördomar som är en negativ attityd mot 
individer som tillhör en viss grupp (Antirasistiska Akademin, 2019). Med andra ord innebär 
fördomar att människor eller grupper döms utifrån förutfattade meningar, generaliseringar 
eller föreställningar (Antirasistiska Akademin, 2019). Likt stereotyper visar resultat från 
tidigare studier att orsaken till människors fördomar mot överviktiga kroppar bygger på att 
överviktiga personer betraktas som fula, slarviga, olyckliga och opålitliga (Puhl et al., 2005).  
Fördomar mot överviktiga bidrar till negativa effekter (Antirasistiska Akademin, 2019). 
Konsekvensen för överviktiga med fördomar riktade mot sig blir förhöjd sårbarhet (t.ex. 
utsätts för kränkningar eller negativa attityder) och minskat välbefinnande, då de inte lever 
upp till det vältränade idealet (Hinman et al., 2015).  

I tidigare studier har det framkommit en skillnad mellan kön i förhållande till 
fördomar mot övervikt. Män tenderar att misstycka och ha fler negativa attityder gentemot 



 

   
 

6 

övervikt än vad kvinnor har (Crandall, 1994; Latner, O´Brien, Durso, Brinkman & 
Macdonald, 2008; Latner, Stunkard & Wilson, 2005). Resultat från andra tidigare studier har 
även visat att alla viktgrupper uppvisar negativa attityder mot överviktiga, oavsett kön (Kim 
& Jarry, 2014; Schwartz et al., 2006). Smala människor var dock mer sannolika än 
överviktiga att automatiskt associera negativa attribut med överviktiga människor, samt 
bedöma dem som latare och mindre motiverade än smala personer (Schwartz et al., 2006). 
Konsekvensen som uppstått i förhållande till fördomar mot överviktiga är att människor inte 
själva vill bli placerade i överviktsstereotypen. Detta är någonting som uppvisas i resultat från 
Schwartz et al, (2006) studie som förklarar att 46% (N=4283) av deltagarna i studien hellre 
gav upp ett år av sina liv än att bli överviktiga. Vidare var 30% av deltagarna mer villiga att 
skilja sig hellre än att vara överviktiga. En annan konsekvens med fördomar är att de är 
konstanta d.v.s. att de hela tiden finns hos alla individer (Greenberg, Schmader, Arndt & 
Landau, 2015), vilket bidrar till att de blir svårare att reducera. Vidare kan fördomar ske både 
medvetet och omedvetet av individen.  
Implicita fördomar och attityder mot överviktiga 

Implicita attityder definieras som attityder människor har utan att de är helt medvetna 
om att de har dem (Reisberg, 2015). Implicita attityder mot övervikt återspeglar snabba, 
automatiska reaktioner eller associationer med övervikt (Hinman et al., 2015). Individens 
eget psykosociala välbefinnande och hur personen behandlar andra förknippas med implicita 
attityder mot överviktiga. Människor som har implicita attityder mot överviktiga tenderar att 
basera sina utvärderingar utifrån andras utseende samt ha ett fördomsfullt beteende. Ett 
exempel på detta är att fysiskt distansera sig från personer med övervikt (Hinman et al., 
2015). 

Våra icke verbala beteenden har visat sig systematiskt variera beroende på den 
mötande personens sociala kategori (Weisbuch & Ambady, 2009). Icke verbalt beteende 
inkluderar bl.a. ansiktsuttryck, kroppsrörelser eller tonläge i rösten. Weisbuch och Ambady 
(2009) menar att det finns icke verbala beteenden orsakade av implicita attityder. Exempelvis 
har resultat från Weisbuch och Amandys (2009) studie visat att det framkallas ett mer 
negativt icke verbalt beteende mot överviktiga kvinnor jämfört med smala och vältränade 
kvinnor. Studien resulterade bland annat i en negativ signifikant korrelation mellan 
kroppsstorlek och positiva åsikter (Weisbuch & Ambady, 2009). Förtydligande innebär det 
att om kroppsstorleken ökar så minskar de positiva åsikterna.  

Människor har en tendens att bli partiska och ändra sina implicita attityder efter andra 
personers icke verbala beteende. Det innebär att människor tar efter andra personers 
beteenden och fördomar baserat på hur de uppfattar signaler från deras kroppsspråk. Detta 
leder till en systematisk miljöreglering där människor tar efter attityder från personerna i 
deras omgivning för att passa in. Människor är anmärkningsvärt anpassningsbara till detta 
(Weisbuch & Ambady, 2009), vilket betyder att människor anpassar sina implicita attityder 
efter normer och beteenden som förekommer i deras miljö. Sociala medier är en faktor som 
förekommer i många individers miljö (Internetstiftelsen, 2017). Anpassning till andra 
människors attityder och agerande sker därför även på sociala medier (Bennett & Glasgow, 
2009). Någonting som speglas är att människor tar till träningsprofilers icke verbala 
beteenden (deras budskap i form av bilder och text). Människor kan då använda motion för 
att efterlikna vad de ser på sociala medier och anpassar på så sätt sina egna attityder kopplat 
till idealkropparna som presenteras på plattformarna (Jansson et al., 2016).  

Vidare visar resultat från Chambliss, Finley och Blair (2004) studie att människor 
som själva tränar och är insatta i motionsämnet har större grad av implicita attityder mot 
överviktiga gentemot de som inte har samma kunskap om det.  
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Problemformulering  

Fördomar mot överviktiga har under en lång tid varit ett aktuellt forskningsområde 
(Hu, 2008). Viktbaserad diskriminering i form av fördomar mot övervikt har ökat drastiskt 
med 66% sedan början på 2000-talet (Latner et al., 2008). Detta kan ge konsekvenser (t.ex. 
psykisk ohälsa) eftersom 51% av den svenska befolkningen var överviktiga år 2018 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Implicita attityder påverkas utav upprepad exponering av 
meddelanden och budskap som framkommer i individens miljö (Hinman et al., 2015). 
Mediakällor framställer överviktiga personer som lata, slarviga och odisciplinerade. Ett flertal 
analyser bevisar även att överviktiga kroppar framställs negativt, stigmatiserade, oattraktiva 
och på stereotypa sätt i foton och videofilmer på såväl tryck- som skärmmedia (Greenberg et 
al., 2003; Hilbert & Ried., 2009; Hinman et al., 2015). Baserat på att många människor 
använder sociala medier dagligen och därmed utsätts för de rådande tränings- och 
kroppsidealen, är det viktigt att se om träningsinlägg med träningsideal om att vara smal och 
muskulös kan påverka implicita fördomar mot överviktiga.  

Den föreliggande studien är aktuell i dagsläget eftersom motionsbaserade idealbilder 
som presenteras på sociala medier kan utveckla högre grad av fördomar och implicita 
attityder mot överviktiga (Stice et al., 2003). Detta grundas i att individer som använder 
sociala medier ständigt utsätts för upprepad exponering av dessa kroppar och negativa 
budskap om övervikt (Hinman et al., 2015).  
Syfte och hypoteser 

Syftet var således att se om presentation av bilder på vältränade kroppar som är i linje 
med de bilder som presenteras på träningsrelaterade sociala medier, kan påverka implicita 
attityder mot överviktiga. Mer specifikt studerades följande hypoteser (H). H1) Baserat på 
tidigare forskning (Stice et al., 2003; Stragier et al., 2017; Vries et al., 2018) förväntas 
presentation av bilder från sociala medier på vältränade kroppar resultera i högre grad av 
implicita attityder mot överviktiga. H2) En positiv signifikant korrelation mellan aktivitet på 
sociala medier och implicita attityder mot övervikt (Vries et al., 2018; Stragier et al., 2017). 
H3) Män förväntas ha högre grad av implicita attityder mot överviktiga än kvinnor baserat på 
tidigare studier (Crandall, 1994; Latner et al., 2005; Latner et al., 2008). H4) Det förväntas 
även en interaktionseffekt mellan kön på deltagare och kön som presenteras på bilderna med 
vältränade kroppar grundat på tidigare forskning (Betz et al., 2019; Green et al., 1997). 
Deltagarna förväntas uppvisa högre grad av implicita attityder mot överviktiga efter att ha 
sett bilder på vältränade kroppar av samma kön som sig själva, jämfört med kroppar av 
motsatt kön. H5) Slutligen förväntas en positiv korrelation mellan grad av implicita attityder 
mot överviktiga och deltagarnas motionsvanor baserat på tidigare studie (Chambliss et al., 
2004)  

Metod 
Design 

Föreliggande studie är en experimentell mellangruppsdesign som baseras på ett 
experiment för att kunna studera kausalitet. Studien utgår från att se om presentation av 
vältränade kroppar med introducerade träningsideal på sociala medier ger en effekt på 
implicita attityder. I studien fanns två oberoendevariabler (kön respektive grupp) samt en 
beroende variabel (implicita attityder).  
Deltagare  

I den föreliggande studien deltog 51 personer (57% kvinnor och 43% män). 
Deltagarna var mellan 19–38 år gamla (M= 23.22, SD=3.99). Den efterfrågade populationen 
var studenter på Högskolan i Halmstad och deltagarna hittades genom tillgänglighetsurval 
(Breakwell, Smith & Wright, 2012). Studenter som befann sig i samma byggnad som 
experimentet utfördes i fick en förfrågan att delta i studien. Detta för att underlätta 
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deltagandet då studien var tvungen att utföras i en specifik lokal. Även den s.k. 
snöbollseffekten användes för att öka antalet deltagare (Breakwell et al., 2012). Det innebär 
att bekanta till forskarna antingen tog med sina vänner när de skulle delta eller 
rekommenderade studien vidare till deras bekanta. Kravet på att delta i studien var att 
deltagarna var minst 18 år gamla och att de inte hade läst kurser innehållande information om 
implicita attityder. En förfrågan om vad deltagarna studerade ställdes innan de deltog för att 
försäkra detta. 
Mätinstrument  

Sociala medier. Baserat på tidigare studier (Henriksson, 2017; Karlsson & Nilsson, 
2013; Kirik, Arslan, Cetinkaya & Gül, 2015) utformades specifika frågor angående 
användning av sociala medier inom en tränings- och motionskontext (se bilaga 1 & 2). Varje 
fråga analyserades som en egen variabel i korrelationsanalyserna. Variablerna som 
analyserades var: ”antal sedda träningsinlägg” med frågan ”hur många träningsinlägg ser du 
på sociala medier en vanlig dag?”, ”spenderad tid på träningsinlägg” med frågan: ”om du 
tänker tillbaka på en vanlig dag, hur mycket tid spenderar du på att titta på 
träningsrelaterade bilder/videos? (försök svara så exakt som möjligt i timmar och minuter” 
samt ”antal följda träningsprofiler” med frågan: ”hur många träningsprofiler följer du?”. 
Vidare infogades bilder på vältränade kroppar i enkäterna för experimentgrupperna, som var 
manipulationen i den föreliggande studien. Tillhörande bilderna skapades frågan: ”titta 
noggrant på bilderna nedan. Förekommer denna typ av bilder ofta på dina sociala medier?” 
Cronbach´s alpha för sociala medier var .654 i den föreliggande studien. 

Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ) (Godin & Shephard, 
1997). GLTEQ är ett mätinstrument som mäter deltagarnas motionsvanor och innefattar fyra 
frågor (se bilaga 3), exempelvis ”Under en typisk 7-dagars period (en vecka), hur många 
gånger i genomsnitt genomför du följande typer av träning (ansträngande, måttlig, lätt) i mer 
än 15 minuter under din fritid?”. Frågorna undersöker individers träningsintensitet och 
träningsfrekvens. Testet är uppbyggt på att respektive fråga multipliceras med intensiteten. 
Intensiv träning x9, måttlig träning x5 och slutligen lätt träning x3 (Godin & Shephard, 
1997). Exempelvis om en deltagare har svarat att de tränar tre gånger intensivt, två gånger 
måttligt och sex gånger lätt på en vecka blir kalkyleringen följande: (3x9) + (2x5) + (6x3) = 
27 + 10 + 18 = 55. Kalkyleringen resulterade i en total variabel (55). Det är totalvariabeln 
som används i korrelationsanalyserna. Höga värden indikerar på stor motionsmängd och låga 
värden på liten motionsmängd. I den föreliggande studien var Cronbach´s alpha för GLTEQ 
.689.  

Weight: The implicit association test (IAT) (Greenwald, McGhee & Schwartz, 
1998). Testet Weight IAT är en prestationsbaserad teknik som använder svarstider för att 
bedöma styrkan av associering mellan olika begrepp. I testet presenteras olika ord samt bilder 
på kroppsfigurer. Deltagarnas uppgift är att så snabbt som möjligt kategorisera orden som 
positiva (t.ex. underbar, lycklig, tillfredställande) eller negativa (t.ex. äcklig, fruktansvärd, 
misslyckande) samt smala respektive överviktiga kroppsfigurer. Innan testet startar får 
deltagarna information rörande vilka ord som är positiva respektive negativa samt vilka 
kroppsfigurer som testet anser är smala respektive överviktiga.  

Testet har olika faser där det finns tydliga skriftliga instruktioner i testet inför varje 
fas. Första steget innebär att testpersonen ska använda en och samma knapp (I) för att 
kategorisera positiva ord och smala kroppar, och en annan knapp (E) för både negativa ord 
och överviktiga kroppar. I nästa fas omvänds begreppen och attributen där testpersonen 
istället ska trycka på (E) för positiva ord och överviktiga kroppar samt (I) för negativa ord 
och smala kroppar. Genom att begreppen omvänds kan testet avläsa en persons negativa 
attityder mot överviktiga, eftersom det blir en kognitiv konflikt när samma respons ska ske 
för positiva ord och överviktiga kroppar. Den kognitiva konflikten uppstår när personer med 
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fördomar mot överviktiga ska använda en respons för att kategorisera överviktiga kroppar 
relaterat till positiva ord. Detta gör att responstiden blir längre vid kategorisering av 
överviktiga kroppar och positiva ord jämfört med när personen ska koppla negativa ord till 
överviktiga kroppar.   

Skillnaden i genomsnittliga svarstider mellan de olika uppsättningarna och faserna 
ger ett index över styrkan i sambandet mellan orden och kroppsfigurerna. Enligt testet 
betyder ett index-värde upp till 0.15 att personen inte har någon preferens till smala. Upp till 
0.35 innebär att personen har en svag preferens till smala. Upp till 0.65 har personen en 
medelpreferens till smala. Över 0.65 innebär att personen har en stark preferens till smala. 
Samma skalor gäller när personen prefererar överviktiga framför smala men då står det ett 
minustecken framför siffran. ”Weight: The implicit association test” grundades år 1998 av 
Greenwald, McGhee & Schwartz (1998), och testet har under lång tid varit välanvänt i många 
studier (Hofmann, Gawronski, Gschwendner, Le, & Schmitt, 2005; Kurdi, Seitchik, Axt, 
Carroll, Karapetyan, Kaushik, … Nanaji, 2019; Waller, Lampman & Lupfer-Johnson, 2012). 
Detta indikerar att Weight: IAT har hög validitet (Howitt & Cramer, 2017).  
Procedur  

Mätinstrumenten ”sociala medier” och GLTEQ sammanställdes till en enkät. Det 
skapades tre olika versioner av enkäten där frågorna var enhetliga i samtliga versioner. Dock 
infogades bilder på vältränade kvinnokroppar i en tredjedel av enkäterna, och bilder på 
vältränade manskroppar även de i en tredjedel (bilderna raderades från bilagorna inför 
publicering p.g.a. upphovsrättslagarna). Ingen bild infogades i den sista tredjedelen av 
enkäterna. Enkäterna numrerades där formulären med bilder på kvinnor började på 100, 
bilder på män 200 och kontrollgruppen på 300 och fortsatte därefter stegvis uppåt. Enkäterna 
numrerades för att kunna koppla deltagarna till rätt samtyckesblankett om de skulle vilja 
avsluta deltagandet samt för att underlätta inmatning av data i SPSS.  Fortsättningsvis 
fördelades deltagarna slumpmässigt ut till de tre olika versionerna av enkäten, där de 
deltagare som fick enkäter utan bilder skapade kontrollgruppen och deltagare som fick 
enkäter med bilder på vältränade kroppar utgjorde två experimentgrupper. Enkäterna för 
experimentgrupperna och kontrollgruppen skapade två olika högar, en hög utan bilder och en 
hög som var noga blandad med bilder på kvinno- och manskropparna. En slumpmässig 
fördelning användes för att placera den första deltagaren till antingen kontrollgrupp 
respektive experimentgrupp. Vidare användes ett systematiskt mönster för fördelning av 
resten av deltagarna, var tredje ingick i kontrollgruppen medan resterande slumpmässigt 
delades in i någon av de två experimentgrupperna. Detta utförandet användes dels för att 
minska risken för systematiska skillnader mellan grupperna samtidigt som det 
säkerhetsställde att alla grupper hade likvärdig storlek (Breakwell et al., 2012).  

Alla deltagare genomförde även datortestet Weight: IAT, dock i olika ordning. 
Kontrollgruppen svarade på hela enkäten efter Weight: IAT, medan experimentgrupperna 
först svarade på enkäten om sociala medier där de utsattes för manipulation med bilder på 
muskulösa idealbilder från sociala medier. Efter att deltagarna i experimentgrupperna 
besvarat enkäten om sociala medier genomförde de Weight: IAT testet på datorn för att 
avsluta med att besvara GLTEQ enkäten. Eftersom frågor om träningsvanor hade kunnat ge 
effekt på implicita attityder mot överviktiga, fick deltagarna besvara GLTEQ enkäten efter 
utförandet av Weight: IAT testet. Åtgärden användes för att öka konstruktvaliditeten 
(Breakwell et al., 2012). Detta säkerställde att det endast var manipulationen (bilder på 
vältränade kroppar) som gav effekt på resultatet, och ingenting annat.  

Deltagarna fick ta del av både muntlig och skriftlig information. Först delades 
skriftliga instruktioner i form av ett informationsbrev ut till deltagarna där studiens syfte 
framfördes. Vidare gavs tydliga muntliga instruktioner om vad enkäterna var baserade på 
samt hur datortestet Weight: IAT skulle utföras. Fortsättningsvis fanns forskarna alltid på 
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plats för att kunna förtydliga vid behov och missförstånd. Efter utförandet fick deltagarna 
tydliga muntliga beskrivningar på vad deras resultat på Weight: IAT testet innebar samt 
förtydligande om deltagandet då fullständig information om studiens syfte inte kunde 
presenteras i informationsbrevet.  
Etiska riktlinjer  

Etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2019) introducerades i ett informationsbrev (se 
bilaga 4) som deltagarna fick innan de deltog i studien. I informationsbrevet presenterades 
frivilligt deltagande samt att deltagarna när som helst kunde avbryta utan angiven förklaring 
eller välja att inte svara på en viss fråga. Vidare förklarades syftet med studien (utan att 
avslöja för mycket detaljer så de förstod vad som manipulerades) och att informationen från 
deltagarna endast skulle användas i syfte för forskning där utomstående inte får ta del av 
detaljer. Slutligen fick deltagarna läsa och skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 5).  
Dataanalys  

En tvåvägs ANOVA med mellangruppsdesign användes. Oberoende variablerna kön 
på deltagarna (två nivåer: kvinna och man) och grupp (3 nivåer: kontrollgrupp samt två 
experimentgrupper) användes för att utvärdera föreliggande studie. Post hoc testet Gabriel´s 
procedur användes för att utvärdera följande hypoteser: H1) presentation av bilder från 
sociala medier på vältränade kroppar förväntas resultera i högre grad av implicita attityder 
mot överviktiga. H3) Män förväntas ha högre grad av implicita attityder mot överviktiga än 
kvinnor. H4) Det förväntas en interaktionseffekt mellan kön på deltagare och kön på bilderna 
som presenteras med vältränade kroppar. Vidare användes korrelationstestet Pearson´s r för 
att undersöka följande hypoteser: H2) En positiv signifikant korrelation mellan aktivitet på 
sociala medier och implicita attityder mot övervikt. H5) En positiv signifikant korrelation 
mellan grad av implicita attityder mot överviktiga och deltagarnas motionsvanor.  

Resultat 
För medelvärde, standardavvikelser, minimum- och maximumvärde för 

bakgrundsvariabler se tabell 1. För beskrivande data gällande Weight: IAT testet stratifierat 
på kön och grupper se tabell 2.  
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Det fanns ingen signifikant effekt av kön på deltagarna på implicita attityder mot överviktiga 
F1,45=.218, p=.64, partial eta2 =.005. Män (M=.54 SD=.47) hade inte signifikant lägre grad av 
implicita attityder mot överviktiga än kvinnor (M=.59 SD=.33 d=-.12). Det uppvisades inte 
heller någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna F2,45=.409, p=.67, partial eta2 
=.018. Kontrollgruppen (M=.52 SD=.49) hade inte signifikant lägre nivåer av implicita 
attityder mot överviktiga än experimentgruppen med kvinnobilder (M=.56 SD=.35) eller 
experimentgruppen med mansbilder (M=.63 SD=.33).  

Vidare uppvisades ingen interaktionseffekt mellan kön på deltagaren och vilken 
grupp de hamnat i F2,45=.152, p=.86, partial eta2=.007. Kvinnor fick inte signifikant högre 
grad implicita attityder mot överviktiga av kvinnobilder (M=.58, SD=.43) jämfört med 
mansbilder (M=.62, SD=.33) och kontrollgruppen (M=.57, SD=.23). Likadant fick inte män 
signifikant högre grad implicita attityder mot överviktiga av mansbilder (M=.64, SD=.35) 
jämfört med kvinnobilder (M=.53, SD=.23) och kontrollgruppen (M=.44, SD=.73).  

Slutligen uppvisades ingen signifikant korrelation mellan motion och Weight: IAT 
resultat r(49)= .037, p= .79. Det uppvisades inte heller någon signifikant korrelation mellan 
Weight: IAT testet och antal sedda träningsinlägg per dag r(49)=-.172, p=.23, Weight: IAT 
testet och antal följda träningsprofiler r(49)= .152, p =.29, eller Weight: IAT testet och 
spenderad tid på sociala medier r(49)=.077, p=.59.  

Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att studera om presentation av bilder på vältränade 

kroppar i linje med den typ av bilder som ofta presenteras på sociala medier har en påverkan 
på implicita attityder mot överviktiga. Att exponering av vältränade kroppar från sociala 
medier har en direkt effekt på implicita attityder mot överviktiga framkom dock inte i 
resultatet.  
Presentation av vältränade kroppar på sociala medier och implicita attityder   

Den föreliggande studiens resultat visade att presentation av vältränade kroppar från 
sociala medier inte påverkar människors implicita attityder mot överviktiga. Förtydligande 
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innebär det att en kortvarig presentation av vältränade kroppar inte ger en signifikant effekt 
på implicita attityder mot överviktiga personer. Resultatet utesluter dock inte att fullständiga 
träningsinlägg (med både bild och tillhörande text) skulle kunna ge effekt. Eftersom 
träningsinlägg som ofta förekommer är fullständiga med både bild och text hade en sådan 
manipulation kunnat ge andra resultat.    

Tidigare studie om social jämförelse indikerar att människor mår sämre över sina 
egna kroppar när de jämför sig med idealiserade vältränade och smala kroppar som framhävs 
i media (Betz et al., 2019). Hypotesen i den föreliggande studien grundades i att bilder av 
vältränade kroppar av samma kön som sig själv skulle kunna påverka implicita attityder mot 
övervikt mer än bilder på kroppar av motsatt kön. Detta eftersom bilder på samma kön som 
sig själv borde tendera att bidra till social jämförelse i större utsträckning (Betz et al., 2019). 
Den sociala jämförelsen skulle kunna bidra till att deltagarna blir mer kritiska mot sig själva 
samt andras kroppar för att de jämför med idealet och på så sätt får mer implicita attityder. 
Hypotesen låg dock inte i linje med den föreliggande studiens resultat. Om föreliggande 
studie hade gett ett signifikant resultat skulle det innebära att människor kan ändra sina 
fördomar mer negativt av att se bilder i endast några sekunder. Att resultatet inte visar på en 
effekt kan därför anses vara positivt, då det hade varit skrämmande om människors implicita 
attityder och fördomar var såpass lättpåverkade. Detta hade varit anmärkningsvärt då våra 
fördomar har en stabil karaktär, d.v.s. de ändras inte mycket på kort tid (Greenberg et al., 
2015). Fördomar är dock inte fasta och kan därför ändras över tid, därför är den föreliggande 
studiens resultat tänkbar och i linje med fördomars stabila karaktär.  

Vidare fanns det inte heller ett samband mellan implicita attityder mot överviktiga 
och spenderad tid på träningsinlägg, hur många träningsbilder människor ser dagligen eller 
antal följda träningsprofiler på sociala medier. Även fast ett samband inte uppvisades visar 
föreliggande studies resultat att alla grupper hade ett medelvärde som indikerar medelstarka 
fördomar mot överviktiga. Det innebär att alla grupper har en medelstark preferens till smala 
gentemot överviktiga. Alla deltagare var även aktiva på träningsrelaterade sociala medier, 
vilket kan innebära att det inte har någon betydelse om aktiviteten på sociala medier är flera 
timmar eller endast några minuter på en dag, utan bara det faktum att personen exponeras för 
det varje dag. Tidigare studier har resulterat i att upprepad exponering ger en effekt på 
fördomar mot överviktiga (Hinman et al., 2015). Detta skulle kunna innebära att den 
föreliggande studiens kortvariga och milda manipulation har varit för svag för att kunna ge 
effekt. Möjligtvis hade resultatet kunnat bli annorlunda om deltagarna utsatts för en långvarig 
exponering.  

Spekulativt kan kontinuitet vara en grund till implicita attityder. Detta kan förtydligas 
med ett illustrerande exempel med träning. Genom att utföra ett enstaka hårt träningspass 
kommer den fysiska formen inte förändras i stor omfattning (FYSS, 2011). Att utföra 
träningspass flera gånger i veckan kontinuerligt kommer dock att ge resultat (FYSS, 2011). 
Det går inte att urskilja exakt när den fysiska formen förändras eftersom det sker successivt, 
men över tid kommer en stor skillnad kunna betraktas (Jansson et al., 2016). Likt träning kan 
implicita attityder förändras på samma sätt. En manipulation vid endast en tidpunkt kanske 
inte kan ge resultat, oavsett om manipulationen varit starkare än i den föreliggande studien 
(Howitt & Cramer, 2017). Mycket exponering av vältränade kroppar över tid kan vara 
orsaken till att både kontrollgruppen och experimentgrupperna uppvisade ganska höga index-
värden i ”Weight: IAT” testet. Alla deltagare besvarade att de dagligen var aktiva och 
observerade träningsinlägg på sociala medier. Detta visar att deltagarna dagligen utsätts av 
manipulation av vältränade kroppar, vilket kan vara förklaringen till varför det inte blev 
någon signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och experimentgrupperna.  
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Kön och implicita attityder 
Gällande männen hittades en svag effektstyrka hos båda grupperna (experimentgrupp 

med kvinnobilder och kontrollgrupp) som jämfördes med experimentgruppen med 
mansbilder. Effektstyrkan indikerar att det kan finnas en skillnad gällande män och vilken 
grupp de tillhörde. Dock är effektstyrkan svag och ingenting som går att konstatera i den 
föreliggande studien. En studie med fler deltagare skulle dock kunna ge ett signifikant 
resultat eller starkare effektstyrka.  

Resultatet i den föreliggande studien skiljer sig från tidigare studiers resultat som 
visar att män tenderar att uppnå högre nivåer av fördomar mot överviktiga än kvinnor 
(Crandall, 1994; Latner et al., 2005; Latner et al., 2008). Resultatet från denna studie tyder på 
att kortvarig exponering av bilder på vältränade kroppar inte har en effekt på varken kvinnors 
eller mäns fördomar mot överviktiga. En möjlig förklaring till att tidigare studiers resultat 
skiljer sig mot den föreliggande studien kan vara baserat på tillvägagångssättet. Tidigare 
studier har använt sig av frågeformulär där deltagarna själva besvarar frågor kring sina 
attityder mot övervikt (Crandall, 1994; Latner et al., 2005; Latner et al., 2008). Den 
föreliggande studien använde istället ett datortest som mäter deltagarnas omedvetna attityder 
där deltagarna har svårt att påverka resultatet kring sina attityder mot övervikt (MacKezie & 
Podsakoff, 2012). Genom att spekulera kring detta skulle möjligtvis kvinnor ha lika mycket 
fördomar som män i andra studier också. I tillvägagångssätt där de själva kan välja svaret har 
de större möjlighet att dölja och inte behöva erkänna sina fördomar mot överviktiga 
(MacKezie & Podsakoff, 2012). Kvinnor kan vara mer benägna att svara som de ”borde” 
utifrån vad som är ”okej” att tycka och inte i samhället, medan män kan tendera att svara mer 
ärligt. 
Motion och implicita attityder  

Resultatet i föreliggande studie visade att det inte finns någon signifikant korrelation 
mellan grad av implicita attityder mot överviktiga och deltagarnas motionsvanor, vilket inte 
är i linje med Chambliss et al. (2004) studies resultat. Enligt Chambliss et al. (2004) borde 
personer som motionerar på högre intensitet ha mer negativa känslor och attityder mot 
överviktiga. Förklaringen till att föreliggande studies resultat inte överensstämde med tidigare 
studie kan vara för att Chambliss et al. (2004) endast studerade implicita attityder och 
motionsintensitet på personer som studerar träningsvetenskap. Föreliggande studies resultat 
kan förklaras med resultat från Schwartz et al. (2006) studie, som förklarar att alla olika 
viktgrupper uppvisar negativa attityder mot överviktiga. Graden av träning är troligtvis endast 
en faktor som påverkar den enskilda individen och synen på sin egen kropp. Detta baseras på 
att motion används som ett verktyg av den enskilda individen för att öka sin egen 
muskelmassa samt för att minska fettmassa (Zhang et al., 2015). Personer som tränar på en 
intensiv nivå upplever positiv respons från omgivningen när de utvecklas och ökar 
muskelmassa samt minskar fettmassa (Stragier et al., 2017). Detta kan leda till att de värderar 
smala och vältrande kroppar högre än överviktiga. Samtidigt får de personer som inte tränar 
på en intensiv nivå konstanta budskap från omgivningen om att de borde träna (Stice et al., 
2003). Detta kan vara en möjlig förklaring till varför alla viktklasser är fördomsfulla mot 
överviktiga kroppar.  

Som tidigare nämnt har tidigare resultat visat att människor är villiga att ge upp sitt 
äktenskap och ett år av sitt liv hellre än att bli överviktiga (Schwartz et al., 2006). Detta är 
märkbart eftersom det visar att varken smala eller överviktiga personer vill ingå i 
överviktsstereotypen. Smala personer fruktar att bli överviktiga medan överviktiga personer 
vill gå ner i vikt för att ligga i linje med det smala och vältränade idealet (Schwartz et al., 
2006). Även detta kan vara en förklaring till att alla viktklasser uppvisar fördomar mot 
övervikt. Med hjälp av motion kan de behålla en smal och vältränad kroppsform och undvika 
att bli överviktiga. 
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Metoddiskussion 

En styrka med föreliggande studie är att två nivåer av oberoende variabeln kön (man 
och kvinna) och grupp (två experiment och en kontroll) användes istället för endast en nivå. 
Att studien hade två nivåer bidrog till att det var möjligt att studera en interaktionseffekt. 
Även fast föreliggande studie inte fick ett signifikant resultat på interaktionseffekten, skapade 
det möjlighet att få fram mer information (Howitt & Cramer, 2017).  

Vidare samlades data in medvetet genom ett tillgänglighetsurval för att skapa större 
möjlighet och smidighet för deltagarna att ta sig till datorsalen där undersökningen utfördes. 
Urvalsmetoden kan dock ha bidragit till en mindre generaliserbarhet till hela populationen, 
samt varit en bidragande faktor till att den föreliggande studien inte uppvisade liknande 
resultat som hypoteserna byggde på. Förklaringen till detta är att byggnaden där experimentet 
utfördes, är en samlad byggnad för studenter som studerar inom hälsa och välfärd. Trots att 
deltagarna inte har läst kurser baserat på implicita attityder, kan de ha samma tankesätt 
kopplat till människors hälsa som skapar en svaghet i experimentet och möjlighet till 
överspridning och sensitisering (Howitt & Cramer, 2017). Förtydligande innebär detta att 
deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter kan ha påverkat resultatet eftersom de kan ha 
listat ut vad testet gick ut på. Däremot användes Weight: IAT testet som mäter just 
omedvetna attityder för att försvåra för deltagarna att förvränga eller påverka sina resultat 
(Howitt & Cramer, 2017). Den föreliggande studien är mindre sårbar för oärliga eller 
förvrängda svar jämfört med om exempelvis frågeformulär hade använts för att mäta 
fördomar mot överviktiga (Howitt & Cramer, 2017).   

Under utförandet av Weight: IAT testet skapades missförstånd hos några deltagare 
när det gällde utförandet av datortestet, trots tydliga muntliga instruktioner från forskarna och 
tydliga skriftliga instruktioner i testet. En möjlig förbättring hade varit att översätta 
datortestet från engelska till svenska för att minska risk för missförstånd. Vidare hade en 
åtgärd kunnat vara att minska antalet deltagare som fick utföra testet samtidigt. Genom att 
endast ta emot två deltagare istället för fyra, hade forskarna kunnat sitta med deltagarna under 
utförandet av Weight: IAT testet för att hela tiden kunna ge tydliga instruktioner om de olika 
delarna. Genom en sådan åtgärd hade datainsamlingen tagit längre tid men risk för 
missförstånd hade undvikits. Att pilottesta experimentet innan användning hade varit 
önskvärt. Med hjälp av ett pilottest hade missförstånden och bristerna kunnat upptäckas och 
en åtgärd om att endast ta emot två deltagare åt gången hade kunnat ske i den föreliggande 
studien.  

Vidare fanns en brist i reliabiliteten hos mätinstrumentet ”sociala medier”. Den 
föreliggande studiens formulär grundas på en självskattningsskala där många deltagare hade 
svårt att uppskatta hur mycket tid de lägger specifikt på träningsinlägg, hur många de följer 
eller hur många bilder de ser på en dag. Även fast de svarade så specifikt de kunde är de 
flesta svaren endast en chansning och kan ha varit en bidragande faktor till att ingen 
signifikant korrelation uppvisades i resultatet. Dock påverkade detta endast 
korrelationsanalyserna och inte huvudsyftet i studien. Det primära i studien var 
manipulationen och inte mätinstrumenten i sig. Däremot kompenseras detta upp av Weight: 
IAT testet eftersom det är svårt att påverka resultatet i testet. En del människor är inte 
medvetna om sina fördomar medan vissa inte vill vara öppna med dem (Breakwell et al., 
2012). Styrkan med testet är därför att människors implicita attityder fångas upp fastän 
deltagarna inte vill erkänna dem.   
Implikationer 

I föreliggande studie stödjer inte resultaten hypoteserna, vilket gör det svårt att basera 
implikationer på området. Dock finns det en avsaknad av studier om träningsrelaterade inlägg 
på sociala medier kopplat till implicita attityder. Därav kan föreliggande studie ligga i grund 
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till förståelse för vilka aspekter som kan påverka attityder mot överviktiga och vart de 
grundar sig. Med hjälp av föreliggande studiens förslag till framtida forskning går det bl.a. att 
se om det finns en viss population i samhället som visar högre grad av implicita attityder mot 
överviktiga. Deltagarnas medelvärden för Weight: IAT visade påtagliga negativa attityder 
mot överviktiga i både kontroll- och experimentgrupperna. Därmed hade en implikation 
kunnat göra det möjligt att förstå vart fördomarna mot överviktiga grundas och praktiska 
interventioner kan då användas för att reducera negativa attityder mot överviktsstereotypen.  
Framtida forskning inom ämnet kommer kunna fungera som ett hjälpmedel för att kunna 
reducera negativa attityder mot överviktiga.  
Framtida forskning 

Eftersom den föreliggande studiens resultat inte speglade hypoteserna bör framtida 
forskning tillföras för att kunna beskriva sociala mediers inverkan med fokus på träning och 
motion, kopplat till implicita attityder.  

Vidare forskning skulle förslagsvis kunna ske genom en longitudinell studie för att 
kunna studera vilken effekt som exponering av vältränade kroppar och träningsideal under en 
längre tid ger på attityder mot överviktiga (Howitt & Cramer, 2017). Genom att göra en 
studie inom samma område under längre tid kan det framkomma om upprepad exponering av 
vältränade kroppar ger en effekt, vilken tidigare forskning tyder på att det skulle kunna 
(Hinman et al., 2015). Att några bilder som endast studerades under några sekunder inte gav 
resultat, kan inte utesluta att upprepad och ökad exponering av dessa bilder inte har någon 
effekt på människors implicita attityder mot överviktiga.   

Förslagsvis hade även en starkare och mer tydlig manipulation på vältränade kroppar 
från sociala medier varit nödvändig för större chans till önskat resultat. En sådan 
manipulation hade kunnat innehålla både instruktioner i form av bilder på vältränade kroppar 
och välbeskriven information kring motionsvanor, för att bygga upp en starkare bild av att 
alla samhällets individer bör vara vältränade. Alternativt hade exponering av fler bilder över 
längre tid kunnat studeras samt bedömning av kropparna på bilderna (t.ex. hur vältränade de 
är). Det hade bidragit till att mer uppmärksamhet hade riktats mot bilderna, och på så sätt 
skapat en starkare manipulation.  

Att utveckla ett mätinstrument för sociala medier med högre reliabilitet hade även 
varit väsentligt för framtida forskning. En möjlig förbättring är att hitta ett annat 
tillvägagångssätt än självuppskattning att mäta sociala medier på, men som förblir etiskt 
korrekt. Förslagsvis skulle ett sådant mätinstrument kunna bygga på ett digitalt instrument 
som läser av användarnas aktivitet på sociala medier kopplat till träningsrelaterad 
information.  

Slutligen framkommer det i den föreliggande studien att index-värdet för implicita 
attityder mot övervikt ligger över medelstarkt i alla grupper. Framtida forskning är önskvärt 
för att studera varför människor är såpass fördomsfulla som de är. Eftersom resultatet 
indikerar att påtagliga fördomar mot överviktiga finns i samhället, behöver det undersökas 
vad det grundas i och varför människor har implicita attityder mot överviktiga. Eftersom 
högutbildade personer tenderar att ha lägre grad av fördomar grundat i att de är välutbildade 
och har kunskap samt förståelse (Reisberg, 2015) hade det varit intressant att undersöka en 
bredare spridning av människor. Detta för att kunna förklara om studenter på Högskolan i 
Halmstad har hög grad av fördomar mot övervikt eller om det faktiskt utspelar sig överallt i 
samhället. Att studera om olika grupper kan skilja sig hade också varit intressant. Exempelvis 
vore det intressant att undersöka om typ av motionsutförande kan ha en inverkan i vilken 
grad av implicita attityder en person har. Spekulativt skulle idrotter där utseende är viktigt 
(exempelvis bodyfitness och gymnastik) kunna bidra till mer fördomar mot övervikt än 
övriga idrotter. Kunskap och vetenskap kring ämnet krävs för att kunna reducera fördomar 
mot överviktiga människor.  
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Konklusion  
Studien genomfördes för att undersöka om det fanns en effekt mellan presentation av 

vältränade kroppar från träningsprofiler på sociala medier och implicita attityder mot 
överviktiga. Resultatet visade att det inte finns någon direkt effekt av exponering på 
vältränade kroppar på sociala medier och implicita attityder mot överviktiga. Vidare har inte 
intensitet och frekvens av motionsutförande eller spenderad tid på träningsrelaterade sociala 
medier heller ett samband med implicita attityder mot överviktiga. Slutligen framkom det inte 
heller någon effekt mellan olika kön och implicita attityder mot överviktiga. Resultatet visar 
att det inte finns någon skillnad mellan kvinnor och män kopplat till nivåer av implicita 
attityder. Utöver de analyserade resultaten framkom det även att alla grupper i den 
föreliggande studien har ett medelstarkt index-värde för implicita attityder mot övervikt.  

Sammanfattningsvis förklarar resultatet från den föreliggande studien att presenterade 
vältränade kroppar som ligger i linje med träningsideal på sociala medier inte har en effekt på 
implicita attityder mot överviktiga. Det finns dock ingenting som tyder på att det inte kan ge 
en effekt över längre tid med regelbunden exponering. Resultatet i den föreliggande studien 
framställer även vikten av vidare forskning. Detta baseras på att presentation av vältränade 
kroppars effekt på implicita attityder mot överviktiga inte har framkommit i tidigare studier 
och därmed verkar vara ett nytt område gällande forskning kring fördomar mot överviktiga 
personer.  
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