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Sammanfattning 

 
Vi lever idag i ett intensivt informationssamhälle med våra smarta telefoner ständigt nära till 

hands. Medier i stort och kanske främst sociala medier skildrar det väldiga fokus som träning 

och hälsa fått de senaste åren. Vi blir konstant påminda om hur den ideala människan ska se ut, 

träna och äta. Att människor jämför sig med varandra för att utvärdera sin egen ståndpunkt är 

ingenting nytt. Redan på 1700-talet fann den framstående ekonomen Adam Smith att lyckan 

över egen konsumtionen även beror av andras konsumtion. Gäller detta även för hälsa skulle 

det kunna vara en del av förklaringen till den hälsotrend som idag råder. Denna studie 

undersöker om individer finner lycka enbart från absolut fysisk status, eller om även den 

relativa fysiska statusen spelar roll för lyckan. Studien undersöker även om individers 

användning av sociala medier påverkar denna värdering av relativ hälsa. Resultaten visar att 

drygt en tredjedel av lyckan vid egen förbättrad fysisk status kommer från att vara relativt 

bättre eftersom positionen i den sociala hierarkin förbättras. Studiens resultat indikerar även att 

frekventa användare av sociala medier tenderar att värdera relativ fysisk status i större 

utsträckning än de sällan aktiva användarna, däremot återfinns inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna.  
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1. Inledning  
 

 

Tidigt 2000-tal hade 80 procent av den svenska befolkningen tillgång till en mobiltelefon. Vid 

den tiden var det högst ovanligt att använda sig av internet genom sin telefon. Idag, över tio år 

senare har gemene man en smart mobiltelefon och i åldrarna 16 - 25 besöker över 80 procent 

dagligen det sociala forumet Facebook (Nilsson, 2014). Den yngre befolkningen är de 

flitigaste användarna av nätverk som Facebook, Instagram och Twitter och är de som driver 

utvecklingen framåt (Findahl, 2013). Något som präglat alla typer av medier de senaste åren 

är den intensiva fokus som träning och hälsa fått. Googlar du ordet träningsbloggar ger det 

275 000 träffar, gör du dessutom sökningen #Fitness på det sociala mediet Instagram hittar du 

närmare 61 miljoner bilder som lagts upp under rubriken.  

 

Samtidigt präglar en parallell trend debatten. Den svenska befolkningens midjemått fortsätter 

att öka och Larsson (2014) skriver att dagens fetma är lika kostsam som de väpnade 

konflikterna i världen. Larsson menar att om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer 

varannan vuxen människa vara överviktig om 15 år. Kanske kan ständigt återkommande 

rapporter likt denna vara en del av förklaringen till det intensiva hälsofokus som 

utkristalliserats i medierna de senaste åren. 

 

Värdet av god hälsa har tagits till nya nivåer i och med utvecklingen av denna hälsotrend. 

Oavsett hur kritiskt vi ser på de ideal som sprids är det svårt att värja sig för det rådande 

klimatet. Synligt fett presenteras allt oftare som ett problem av medierna och Rysst (2010) 

påpekar att det är budskap som dessa som driver fram de nya idealen. Sociala normer och 

invanda tankemönster är de som främst bestämmer vår uppfattning av den ideala nivån vi 

sedan jämför oss med (Etilé, 2007). Den hälsotrend och de ideal som skildras i medierna 

påverkar således både vår uppfattning om våra kroppar och vilka medel vi bör ta till för att 

uppnå dessa ideal. Detta har lett till att utseendet idag är den största drivkraften för träning 

och restriktiv kost (Rysst, 2010). Att träning i dagens samhälle är något valfritt föreslår Rysst 

snarare vara en illusion än en sanning. 

 

Idealen säger att vi ska se hälsosamma ut, tränade men inte för tränade, smala men inte för 

smala, men framförallt inte överviktiga. Bordo (2003) menar att problematiken inte är att 
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idealen säger att vi ska vara anorektiska. Det riktiga problemet ligger istället i att vi idag anser 

det normalt att äta extremt nyttig mat eller träna i otroliga mängder för att behålla en låg 

fettprocent i våra kroppar. Vi ser då inte bara normala ut, utan vi anser oss även ha ett normalt 

förhållande till mat och träning eftersom vi gör oss av med maten via träning och inte genom 

alternativa destruktiva metoder.  

 

Bordo (2003) visar i ett framstående exempel vilket starkt inflytande medier kan ha på 

människan. Innan befolkningen på ön Fiji hade tillgång till TV fanns det inga rapporterade 

fall av ätstörningar, deras kultur framhåller istället fylliga former som något positivt. Bara tre 

år senare, efter att amerikanska och brittiska TV-program introducerats för öborna visade en 

enkätundersökning att 65 procent av flickorna börjat gå på någon form av diet.   

 

Genom medierna bevittnar vi ett nytt sätt att styra framförallt kvinnors tankar men i ökande 

takt även männens (Rysst, 2010).  Williams m.fl. (2014) diskuterar hur starkt inflytande de 

sociala medierna har i jämförelse med de mer traditionella medierna som TV och tidningar. 

Att de påverkar vår uppfattning av våra kroppar står klart, men om den ene medieformen 

påverkar oss mer än den andre är mer tvetydigt. Vad som fastslås är dock det faktum att 

sociala medier finns med oss vart vi än går, alltid tillgängliga i våra mobiltelefoner.  

 

Att dessa medier ständigt finns nära till hands gör det oerhört enkelt att jämföra sig med de 

orealistiska ideal som sprids. Det har flertalet gånger bevisats att den idealbild som medier 

förmedlar är starkt sammankopplad med det ökande missnöjet vi känner över våra kroppar. 

Exempel på detta finner vi i studier av Yu (2014), Rysst (2010) och Engeln–Maddox (2005). 

Carlsson (2010) menar att gränserna mellan vem som är producent och vem som är 

konsument suddats ut i och med inträdet av sociala medier. Vi jämför oss inte längre enbart 

med den bild TV och tidningar sprider, genom de sociala medierna jämför vi oss idag i 

betydligt större utsträckning även med varandra. 

 

Enligt den ekonomiska teorin söker en individ efter att maximera sin lycka genom att 

tillfredsställa egna intressen. Från den ekonomiska modellen om avundsjuka finner vi att om 

individer anser sig bättre än sin jämförelsegrupp har det en positiv effekt på den egna lyckan, 

på motsatt sätt påverkas lyckan negativt om vi anser oss sämre än vår jämförelsegrupp (Zizzo, 

2008).  
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Sociala medier är stort bidragande till att förmedla en felaktig bild av det normala som vi 

sedan försöker efterlikna. Kan den intensiva träningstrend som råder förklaras av en så kallad 

keeping-up-with-the-Joneses effekt? Att vi äter nyttig mat och tränar för att vara bättre än vår 

omgivning, åtminstone lika bra och framför allt inte sämre. Således att individen till viss del 

finner lycka i att ha bättre fysisk status än andra. Detta skulle innebära att nyttan inte enbart 

påverkas av den absoluta nivån utan att även den relativa nivån spelar roll.  

 

 

1.1 Frågeställning 
 

Denna studie ämnar undersöka individens värdering av relativ fysisk status både sett till 

utseende och hälsa. Mer specifikt om individer finner lycka enbart från egen absolut fysisk 

status eller om även den relativa fysiska statusen påverkar lyckan. I vilken utsträckning den 

relativa fysiska statusen spelar in för individens nytta kan beskrivas genom en grad av 

positionalitet. Uppgår graden av positionalitet till 0,5 innebär det att en individs lycka till 

hälften kommer från egen fysisk status, resterande hälft kommer således från positionen i den 

sociala hierarkin. Studien kommer även undersöka om frekventa användare av sociala medier 

skiljer sig åt i sin värdering av positionalitet i jämförelse med de sällan aktiva användarna. 

 

 

 Frågeställningar studien ämnar besvara 

 

 Värderar individer relativ fysisk status? 

 

 Hur stor del av den nyttoökning individer får vid bättre fysisk status beror i så fall 

på att de får det bättre relativt andra? 

 

 Påverkar användning av sociala medier denna värdering?  
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2. Tidigare forskning 
 

 

 

Inom psykologi och ekonomi återfinns väl utbredd forskning med avsikt att förklara vad som 

gör individen lycklig. Dolan m.fl. (2008) finner att subjektivt välmående är starkt negativt 

sammankopplat med separation, dålig hälsa och arbetslöshet. Däremot anpassar sig 

människan till nya förhållanden, den olycka vi känner över ett handikapp eller en skilsmässa 

kommer till viss del minska med tiden (Blanchflower m.fl. 2009). Även Easterlin (2003) 

beskriver hur lyckan hos en individ beror av flertalet områden och att differensen mellan 

ambition och verklighet spelar en avgörande roll för den slutliga lyckan.  

 

Easterlin (2003) visar att varje individ skiljer sig åt i sina värderingar vilket gör att den 

relativa betydelsen för varje område spelar in. Beroende på hur individer värderar olika 

områden gör vi val därefter för att maximera vår nytta. Ett enkelt exempel kan således vara 

två individer med samma värdering av god hälsa och onyttig mat men som skiljer sig åt i sin 

värdering av träning. Den individ som tycker om att träna kommer därmed konsumera mer 

onyttig mat än den som inte tränar, eftersom träning minskar den negativa effekten onyttig 

mat har på hälsan. Just fysisk hälsa är en av de främst bidragande faktorerna till välmående 

(Clark m.fl. 2002). De individer som över en livscykel anser sig mindre hälsosamma är 

således också mindre lyckliga (Easterlin, 2003). 

 

Den klassiska ekonomiska teorin gör ofta antagandet att människan är rationell. Att lycka 

främst kommer från förverkligande där mer alltid är bättre. Ytterligare ett välanvänt 

antagande är att individens preferenser är oberoende av andra individer. Easterlinparadoxen 

indikerar dock att detta inte beskriver hela sanningen då den generella lyckan över tid visats 

vara oförändrad trots tydlig inkomstökning under perioden. Detta förklaras av att även relativa 

jämförelser spelar in, vi jämför oss både med andra individer och egna tidigare upplevelser 

(Clark m.fl. 2008). Ökar den generella inkomsten hos individer blir vi lyckligare för stunden 

men det medför också att vi med tiden jämför oss med en högre egen standard. I tillägg är 

även positionen i den sociala hierarkin konstant för en individ om levnadsstandarden ökar 

generellt, lyckan från jämförelser med andra är således oförändrad. 

 



 8 

Individers värdering av position betonades redan av beteendeforskare som Rawls och Schoeck 

och tanken att lyckan från egen konsumtion även beror på andras konsumtion kan spåras så 

långt som till Adam Smith på 1700-talet (Alvarez-Cuadrado m.fl. 2011). Teorin om 

ömsesidigt beroende preferenser menar att lyckan från en viss mängd av en vara delvis även 

beror på hur mycket andra har av samma vara. Detta implicerar att individer som värderar 

status har preferenser som är ömsesidigt beroende av varandra (Burkett, 2006).  

 

Den moderna beteendeekonomen tar alltså även den sociala kontexten i beaktning när 

individens lycka diskuteras. Individer jämför sig med varandra för att utvärdera sin egen 

förmåga och ståndpunkt (Suls m.fl. 2002). Som tidigare nämnts finner vi lycka i att jämföra 

oss med grupper lägre än oss själva samtidigt som vi kan känna olycka i att anse oss sämre än 

andra (Zizzo, 2008). Vi har en större benägenhet att känna avundsjuka till de individer som 

liknar oss än till de som är vitt skilda från oss. Individen är således selektiv i sin jämförelse 

vilket betyder att vi väljer att jämföra oss med de individer där diskrepansen inte är allt för 

stor. Att vi utvärderar oss själva för att sedan mäta oss med andra är en drivkraft som är del av 

den socialpsykologiska processen (Festinger, 1954).  

 

Att status och den relativa positionen är viktig för de allra flesta fastslås i en rad studier som 

exempelvis Festinger (1954), Luttmer (2005), Carlsson m.fl. (2007) och Johansson-Stenman 

m.fl. (2002). Solnick m.fl. (2005) finner att positionalitet har betydelse men menar också att 

vår värdering av positionen i den sociala hierarkin skiljer sig åt för olika områden. I studien 

visar de att positionalitet värderas högre för vilka kläder vi har eller vilken bil vi kör, än det 

gör för vår känsla av säkerhet och hälsa. 

 

Även Burkett (2006) visar att majoriteten värderar status men att vissa individer har 

altruistiska motiv som är starkare än de för position. Människan beskrivs ofta som självisk 

och hård av den klassiske ekonomen, att individer endast ser till egna intressen. Zizzo (2008) 

menar att individens beslut både kan grunda sig på avundsjuka och medkänsla vilket kan 

förklara de altruistiska besluten.  

 

Johansson-Stenman m.fl. (2002) resonerar i sin studie kring möjligheten för altruism om en 

individ befinner sig i en bättre position än en viss gräns. En individ som anser sig vara bättre 

än sin kritiska gräns skulle alltså ha större motiv för altruism än när samme individ anser sig 

sämre än denna nivå. Samma resonemang som används för altruism kan även tänkas gälla för 
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positionalitet. När en individ anser sig vara bättre än en kritisk gräns skulle också värderingen 

av position i den sociala hierarkin vara högre. Motsatt skulle den individ som anser sig sämre 

än den kritiska gränsen således ha en lägre grad av positionalitet.  

 

Studier som berört ämnet lycka och tillfredsställelse gällande nivå av fysisk status tenderar att 

enbart besvara frågan med avseende på hälsa. Thiel (2014) finner resultat som visar att den 

positionella preferensen är relativt betydelselös för individers hälsotillstånd. Den negativa 

effekten av egen ohälsa tenderar att minska om referensgruppens generella status försämras, 

Thiel menar dock att detta endast är temporärt och påverkar inte lyckan i det långa loppet. 

Fokus ligger alltså i den lycka vi finner av att vara friskare än andra, vi finner inga svar för 

hur hälsotillståndet sammankopplas med utseende och upplevd lycka. 

 

En studie i ämnet som även riktar sitt fokus mot utseende är Blanchflower m.fl. (2009). 

Studien ämnar kartlägga den europeiska befolkningens mönster av välmående, dieter och 

uppfattningen av att vara överviktig. De visar att fetare människor generellt är mindre 

tillfredsställda med sin livssituation. Ur resultaten finner de även empiriskt stöd för att 

individer jämför sin vikt med andra, att även den relativa vikten spelar in. Vidare hävdar 

studien att en tredjedel av Europas befolkning uppfattar sig som överviktig och att 

välutbildade i större utsträckning tenderar se sig själva som just överviktiga. I enlighet med 

Festinger (1954) visar de att människor har olika jämförelsegrupper, välutbildade jämför sig 

således med en smalare standard än vad individer med lägre utbildning gör. Specifikt finner 

studien att europeiska kvinnors missnöje över sin vikt inte enbart värderades av absolut BMI 

(Body Mass Index) utan att även den relativa nivån har betydelse. Blanchflower m.fl. visar 

hur de relativt smala europeiska kvinnorna upplever en starkare känsla av välmående än de 

kvinnor som är absolut smala.  

 

Även Oswald m.fl. (2007) finner att överviktiga individer anser sig mindre lyckliga. De 

studerar lyckan i relation till övervikt men diskuterar i viss utsträckning också den relativa 

viktens betydelse. De menar att förklaringen till den trend av övervikt vi finner i det 

västerländska samhället skulle kunna vara just den relativa viktens betydelse. Eftersom de 

visat sig vara psykologiskt lättare att vara arbetslös i en omgivning där arbetslösheten är stor 

menar de att samma sak bör gälla för vikt, att det är lättare att vara fet i ett överviktigt 

samhälle. Det innebär rimligtvis att det är svårt att vara fet i ett smalt samhälle vilket stödjs av 
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de resultat vi finner angående det ökade missnöjet vi känner över våra kroppar på grund av de 

ideal som sprids i medierna.  

 

Den gemensamma nämnaren för studierna av Thiel (2014), Blanchflower m.fl. (2009) och 

Oswald m.fl. (2007)) är att de studerar det subjektiva välmående hos individer. Jag finner 

endast en studie av Wouters m.fl. (2015) som använder sig av alternativa scenarion för att 

mäta positionella preferenser för hälsa, studien mäter däremot ingen grad av positionalitet 

utan jämför endast värderingen av position för olika områden. Studien finner likt Solnick m.fl. 

(2005) att positionella preferenser är mindre för hälsa än det är för andra livssituationer så 

som intelligens, utseende och inkomst men menar att mer studier i ämnet är nödvändig. I linje 

med den diskussion som Johansson-Stenman m.fl. (2002) för om kritiska gränser menar 

Wouters m.fl. att positionen anses mindre viktig för nödvändiga varor än de gör för varor som 

anses vara en lyx. Eftersom hälsa anses vara en nödvändighetsvara kan detta således förklara 

den relativt låga värdering av position de finner i studien.  

 

I likhet med Wouters (2015) kommer alternativa scenarion att användas även i denna studie. 

Då jag likt Carlsson m.fl. (2008) och Alpizar m.fl. (2005) specifikt vill undersöka individers 

grad av positionalitet kommer tillvägagångssättet grunda sig på den metod som dessa studier 

använt sig av. Jag finner ingen forskning för relativ fysisk status likt den för exempelvis 

relativ konsumtion och inkomst, denna studie kan därmed bidra som ett komplement till den 

redan existerande lyckoforskningen. 
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3. Metod  

3.1 Alternativa scenarion och avgränsningar 
 

Studiens tillvägagångssätt baseras på studier gjorda av Carlsson m.fl. (2008) och Alpizar m.fl. 

(2005). Dessa studier syftar till att undersöka den relativa inkomsten, samt den relativa 

konsumtionens betydelse. Detta görs genom att skapa alternativa scenarion med olika 

förutsättningar för individen. Deltagaren ombes sedan välja det scenario de helst vill att deras 

hypotetiska barnbarn ska leva i. Från detta kan sedan en grad av positionalitet räknas fram 

vilket säger oss hur stor del av lyckan som kommer från att vara relativt bättre. 

 

Exempelfråga från studien av Carlsson m.fl. (2008) 

Scenario A:  

Barnbarnets medelinkomst är 30,000 kr/månad, medelinkomst för närmsta omgivningen är 

36,000 kr/mån, samhällets medelinkomst är 36,000 kr/månad  

scenario B:  

Barnbarnets medelinkomst är 27,000 kr/månad, medelinkomst för närmsta omgivningen är 

24,000 kr/mån, samhällets medelinkomst är 24,000 kr/månad. 

 

- Vilket scenario väljer du? 

 

Frågorna som ställs upp kommer följa samma mönster som de Carlsson m.fl. (2008) 

använder. För att anpassa frågorna till det område denna studie ämnar undersöka har de 

monetära värdena omvandlats till procentuella nivåer för kroppsfett. Carlsson m.fl. 

inkluderade ytterligare en jämförelsegrupp när de dels jämför individen med samhället men 

också med dess närmsta omgivning. Studien utfördes på ett antal indiska studenter där 

kasttillhörighet är en viktig aspekt. Varje hindu är en del av en kast vilket förenklar 

författarnas uppgift att tydligt avgränsa deltagarnas närmsta omgivning. Utan tydliga 

referenser tvingas individen själv avgränsa sin jämförelsegrupp vilket kan göra resultaten 

tvetydiga (Festinger, 1954). Eftersom det inte återfinns någon tydlig gruppindelning för de 

deltagare som denna studie riktar sig mot kommer därför den tillfrågade individen endast 

jämföras med samhället. 
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Studien avgränsar sitt urval till studenter vid Umeå Universitet, genom detta är det möjligt att 

hålla deltagarnas ålder inom ett begränsat intervall. En nackdel med detta är att en ung 

populations användningsfrekvens av sociala medier troligtvis kommer vara relativt lika vilket 

försvårar möjligheten att dra slutsatser kring dess effekt. Däremot anses det viktigt att 

urvalsgruppens generella värderingar är homogena. Är deltagarna i studien någorlunda 

jämnåriga gör jag antagandet att deras värderingar också är mera överensstämmande än de 

vore vid en större åldersspridning.  

 

En ytterligare avgränsning studien gör är att enbart undersöka de sociala mediernas inverkan 

på individens värdering av positionalitet. Som tidigare nämnts är det svårt att särskilja effekter 

från olika medier men på grund av bristande resurser av tid smalnar studien av sitt fokus. 

Därmed kommer användning av traditionella medier samt dess effekter inte att analyseras, 

detta är dock något som måste hållas i åtanke när resultaten tolkas. Resultaten kan dock även 

analyseras helt utan att de sociala mediernas effekt tas i beaktning. 

 
 

3.2 Modellering av positionalitet 
 

Även den modell som ställs upp för att beskriva lyckan hos en individ baseras på studien av 

Carlsson m.fl. (2008). Som tidigare nämnts kommer procentuellt kroppsfett användas som 

mått för att beskriva den fysiska statusen. Lyckan hos en individ (𝑈𝑖) beror därmed av individ 

i:s absoluta fettprocent  (𝑒𝑖)  samt dess relativa fettprocent (𝑟𝑖) , således egen fettprocent  i 

jämförelse med medelvärdet av fettprocent i samhället (𝑠𝑖). 

 

Det är rimligt att anta att en ökning av individens procentuella kroppsfett (𝑒𝑖) medför en 

negativ effekt på individens lycka (𝑢𝑖). På samma sätt väntas även en ökning av den relativa 

nivån kroppsfett (𝑟𝑖 ) ha en negativ inverkan på lyckan. 

 

𝜕𝑢𝑖/𝜕𝑒𝑖 < 0   𝜕𝑢𝑖/𝜕𝑟𝑖 < 0. 

 
 

Alpizar m.fl. (2005) diskuterar huruvida en kvot eller en additiv jämförelse är att föredra när 

den relativa positionen ska inkluderas i nyttofunktionen och konstaterar att mer forskning i 

ämnet är nödvändig. I likhet med Carlsson m.fl. (2008) kommer jag anta att den relativa 
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nyttan är proportionell mot den absoluta differensen mellan egen fettprocent och samhällets 

fettprocent (𝑒𝑖 − 𝑠𝑖), det vill säga 

 

𝑈𝑖 =  𝑢(𝑒𝑖, 𝑟𝑖)  ≡  𝑢(𝑒𝑖, 𝑒𝑖 − 𝑠𝑖). 

 

Likt Carlsson m.fl. (2008) antar jag vidare att nyttan är en linjär funktion av den absoluta och 

den relativa fysiska statusen, således att 

 

𝑈𝑖 = 𝛿1𝑒𝑖 +  𝛿2(𝑒𝑖 −  𝑠𝑖) =   𝛽1𝑒𝑖 + 𝛽2 𝑠𝑖 

    

där 𝛽1 =  𝛿1 + 𝛿2      

och 𝛽2 = −𝛿2. 

 

Här representerar 𝛽1inverkan på lyckan av individens egen fysiska status. Denna antas vara 

negativ då en ökning av egen fettprocent förväntas minska individens lycka. 𝛽2 representerar i 

sin tur hur samhällets fettprocent påverkar individens lycka. Gäller den tidigare förda teorin, 

att individen bryr sig om sin position förväntas 𝛽2 vara positiv. Således ökar individens lycka 

av en generellt högre fettprocent i samhället. 

 

Syftet med modellen är att räkna fram den marginella effekten relativ fettprocent har på 

individens lycka. Graden av positionalitet definieras som  

 

  

𝛼𝑖 = 
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑟𝑖

 × 
𝜕𝑟𝑖
𝜕𝑒𝑖

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑒𝑖

 + 
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑟𝑖

 × 
𝜕𝑟𝑖
𝜕𝑒𝑖

 ≡ 
𝛿2

𝛿1+𝛿2
  =  −

𝛽2

𝛽1
. 

 

 
𝛼  = beskriver den andel av nyttoförändring vi erhåller vid en enhetsminskning av egen 

fettprocent som beror på förbättrad relativ fysisk status, där 𝛼𝑖 = 1 innebär att individens lycka 

från fysisk status helt beror av den relativa fettprocenten. Motsatsen gäller för om 𝛼𝑖  = 0, 

således att individens lycka enbart påverkas av egen absolut fettprocent och alltså inte 

påverkas av samhällets nivå av kroppsfett. 
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En svaghet med den metod som används är att lyckan från fysisk status enbart antas bero av 

egen och samhällets genomsnittliga fettprocent. Jämförelsegrupper skiljer sig åt för varje 

individ och att anta att vi enbart jämför oss med det generella samhället är därmed en klar 

förenkling. Detta är dock något som bortses från eftersom fokus för studien är att undersöka 

den relativa fysiska statusens betydelse i stort. Huruvida individer värderar relativ hälsa 

annorlunda för olika jämförelsegrupper är dock ett intressant ämne för fortsatt forskning.  

 

Tidigare studier har ofta använt sig av BMI för att beskriva individers hälsa, exempel på detta 

är Blanchflower m.fl. (2009) och Etilé (2007). Varför BMI inte används som mått i denna 

studie baseras på det faktum att det inte nödvändigtvis säger något om en individs fysiska 

status eller utseende. Då BMI är ett mått på ideal vikt för en individ sett till dennes längd blir 

detta ett relativt trubbigt instrument att använda sig av.  

 

Thomas m.fl. (2012) diskuterar hur fysisk aktivitet och etnisk tillhörighet kan leda till 

missvisande resultat när BMI används som mått på hälsotillstånd. Exempelvis skulle en 

kroppsbyggare med stor mängd muskler kunna klassas som överviktig då muskler väger mer 

än fett och därmed resulterar i ett högt BMI. Även för etniska grupper kan måttet för BMI 

vara missvisande, då en viss nivå av BMI kan vara hälsosam för en etnisk grupp samtidigt 

som samma nivå kan vara ohälsosam för en individ med annat etniskt ursprung. Thomas m.fl. 

visar även på problematiken av att en individ kan klassas som normalviktig sett till BMI men 

samtidigt vara överviktig sett till procentuellt kroppsfett. 

 

Baserat på ovan förda resonemang kommer som tidigare konstaterats denna studie använda 

sig av procentuellt kroppsfett för att beskriva individers hälsotillstånd och utseende. Precis 

som med BMI är lägre nivåer att föredra ur hälsosynpunkt. Vid låg fettprocent i kroppen är 

risken mindre att drabbas av sjukdomar som är sammankopplade med kroppssammansättning. 

Dock är låg fettprocent endast gynnsamt till en viss gräns då även för låg fettprocent kan 

innebära en hälsorisk. (Digate Muth, 2014). 
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3.3 Studiens utformning samt en närmare beskrivning av experimentet 
 

Studien har genomförts med hjälp av en kvantitativ tvärsnittsstudie där en enkätundersökning 

med ett antal frågor av hypotetiska scenarion ställts upp. Enkäten inleds med en kort 

presentation där den medverkande informeras om vad studien ämnar undersöka samt varför 

området ses som relevant att studera närmare. Därefter presenteras både muntligt och skriftligt 

den nödvändiga bakgrundsinformation individen behöver för att korrekt kunna ta sig an 

enkäten. Sedan följer de experimentella frågorna som ligger till grund för den grad av 

positionalitet som slutligen räknas fram. Dessa experimentella frågor är olika utformade för 

kvinnor och män vilket beror på den skillnad i nivå för procentuellt kroppsfett som finns 

mellan könen (Digate Muth, 2014). Avslutningsvis återfinns ett antal deskriptiva frågor som 

främst berör individens användande av sociala medier. Den kvinnliga versionen av enkäten 

finns bifogad som bilaga 1. 

 

I de tre första frågorna i experimentet sätts individen i scenarion där en generellt bättre fysisk 

status råder. Hälsostatusen representerad av det procentuella kroppsfettet varierar mellan 

väldigt vältränad (18 procent för en kvinna, 11 procent för en man) och normalt till otränad 

(28 procent för en kvinna, 21 procent för en man). Individen erbjuds aldrig val där den 

procentuella fetthalten anses orsaka en märkbar hälsorisk. De följande frågorna (fråga fyra till 

sex) är uppbyggda på samma sätt som de tre inledande men med en relevant skillnad. Dessa 

frågor har nivåer av kroppsfett som varierar mellan vältränad (22 procent för en kvinna, 15 

procent för en man) och överviktig (32 procent för en kvinna, 25 procent för en man). I dessa 

frågor finns alltså en klar hälsorisk inkluderad när individen gör sitt val av scenario. Som 

tidigare diskuterats är det möjligt att individer lägger olika vikt vid absoluta och relativa 

värden när de befinner sig ovan eller under en kritisk gräns. För att urskilja om det finns stöd 

för en sådan teori har därför denna nivåskillnad skapats i experimentet. I tabell 1 finns fråga 

två och fråga fem bifogade för att illustrera dessa skillnader. 

 

Då experimentet inte kräver några förkunskaper angående kroppssammansättning har en 

klassificering baserad på Digate Muth (2014) angivits till varje procentsats som används i 

frågorna. Exempelvis klassificeras en kvinna med 22 procent kroppsfett som vältränad. Dessa 

klassificeringar anses nödvändiga för experimentet som hjälp till den svarande.  
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Tabell 1  

Motsvarande enkätfråga (kvinna) för inledande del med god fysisk status och 

nästkommande del med hälsorisk inkluderad. 

 

 

Fråga 2     

Scenario A   Fettprocent – Fysisk status 
 

Du     22 %                         Samhället    18 % 

                                              (Medelvärdet för kvinnor) 

 

(Vältränad)          (Väldigt vältränad) 

Scenario B   Fettprocent – Fysisk status 
 

Du   26 %                                                     Samhället   27 % 

(Medelvärdet för kvinnor) 

 

(Normalt tränad)                                               (Normalt tränad - otränad) 

Vilken situation föredrar du?  A ⊚  B⊚ 

 

 

 

Fråga 5     
 

Scenario A   Fettprocent – Fysisk status 

Du     26 %                                       Samhället    22 % 

(Medelvärdet för kvinnor) 

 

(Normalt tränad)                                         (Vältränad) 

 
Scenario B   Fettprocent – Fysisk status 
 

Du   31 %                                Samhället    32 % 

(Medelvärdet för kvinnor) 

 

(Otränad - överviktig)                                            (Överviktig) 

Vilken situation föredrar du?  A ⊚  B⊚ 

 

 

 
Tabellen visar frågorna 2 och 5 som representerar samma del i experimentet men visar exempel på den 

nivåskillnad som återfinns mellan de tre första frågorna och de tre efterkommande.  
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3.4 Ekonometriskt tillvägagångssätt 
 

Den linjära nyttofunktionen som estimeras ser ut enlig följande 

 

𝑈𝑖 =  𝛽1𝑒𝑖 + 𝛽2𝑠𝑖 + 휀𝑖. 

 

En slumpterm är adderad till den ursprungliga funktionen för att beskriva effekten av de 

personliga karakteristiska som inte mäts i studien. Slumptermen fångar därmed upp de 

personliga preferenser som skiljer individerna åt. 

 

 

Sannolikheten (𝑆𝐴) att en individ väljer scenario A är 

 

 

𝑆𝐴= S [ 𝛽1𝑒𝑖
𝐴  +  𝛽2𝑠𝑖

𝐴 +  휀𝑖
𝐴 >  𝛽1𝑒𝑖

𝐵  +  𝛽2𝑠𝑖
𝐵 +  휀𝑖

𝐵 ] 

 

𝑆𝐴= 𝑆[ 𝛽1(𝑒𝑖
𝐴 − 𝑒𝑖

𝐵) + 𝛽2(𝑠𝑖
𝐴 − 𝑠𝑖

𝐵) >  휀𝑖
𝐵 − 휀𝑖

𝐴]. 

 

 

Den beroende variabeln är en indikatorvariabel som tar värdet 1 om individen valt samhälle A 

och värdet 0 om individen valt samhälle B. Det estimerade värdet för den beroende variabeln, 

givet värden för de förklarande variablerna, ses därmed som sannolikheten för ett visst val.  

 

Skattas ekvationen med Ordinary Least Squares (OLS) kan problem uppstå då estimaten kan 

anta värden som ger predikterade sannolikheter lägre än noll eller högre än ett. Detta är en 

indikator att OLS inte är fullt lämplig att använda för att skatta sannolikheter (Kennedy, 

2003). Ett annat angreppssätt än OLS är att använda sig av en slumpmässig nyttomodell så 

som en kumulativ fördelningsfunktion (Probit) eller en logistisk funktionsform (Logit). Dessa 

modeller antar en s-formad kurva istället för den skattade linje vi får från OLS, således 

placeras den beroende variabeln inom intervallet 0 – 1 och kan alltså aldrig anta värden 

utanför detta intervall (Kennedy, 2003).  
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Baserat på dessa argument kommer Logit och Probit användas för att skatta modellen. En 

nackdel med dessa modeller är att koefficienterna inte kan tolkas direkt, först när marginella 

effekter tagits fram kan predikterade värden tolkas.  

 

Om slumptermernas kumulativa sammansättning är normalfördelade har vi en Probitmodell, 

är slumptermerna istället kumulativt sammansatta som en logistisk funktion har vi en 

Logitmodell. De båda modellerna är väldigt lika varandra men vi kan urskilja från graf 1 

nedan hur Logit är något bredare i svansarna. Detta gör att den kan anses mer lämplig att 

använda om flertalet extrema observationer återfinns. Är så inte fallet tenderar båda 

modellerna att vara lika väl fungerande och valet är mer ett beslut baserat på smak än 

lämplighet (Kennedy, 2003). 

 

 

 

Graf 1         
       1 

0  
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4. Resultat 

4.1 Deskriptiv data 
 

Under ett antal tillfällen har enkäter samlats in vid Umeå universitet, 100 individer deltar i 

experimentet. Av de svarande är representationen jämn bland könen med 50 ifyllda enkäter 

vardera. Enkäten är helt frivillig vilket ledde till att ett antal individer valde att inte delta i 

studien. Dessa individer representerar drygt 10 procent av de tillfrågade. Enkäten tar ungefär 

femton minuter att genomföra inklusive den information som presenterades vilket kan ha 

medfört att endast de individer som fann studiens område som intressant valde att delta. Detta 

kan vara en faktor som möjligen bidrar till att deltagarna inte kan anses representativa för den 

studerade populationen av svenska ungdomar. Även det faktum att deltagarna enbart är 

studenter vid Umeå universitet kan leda till detta. Således är dessa faktorer något som måste 

tas i beaktning när resultaten tolkas då ett icke obundet slumpmässigt urval kan orsaka 

systematiska fel. Ytterligare en aspekt att hålla i åtanke är att individer kan tänkas svarar vad 

de anser att de bör svara istället för vad de egentligen tycker på grund av att det inte anses lika 

socialt accepterat eller stämmer överens med individens bild av en god människa. 

 

Två enkäter har uteslutits helt från studien då svaren var ofullständiga. Ytterligare sex enkäter 

uteslöts då individen varit inkonsekvent i sitt svar sett till den teoretiska modell som denna 

studie grundar sig på (Carlsson m.fl. 2008). I de frågor som ställs upp är den egna 

fettprocenten genomgående bättre i alternativ A än i alternativ B. Sett över frågorna är 

alternativ A oförändrat (fråga 1-3 och 4-6) och förändringar sker således i alternativ B genom 

att egen fettprocent höjs samt att differensen mellan egen och samhällets fettprocent 

förändras. I tabell 2 finns ett exempel på ett inkonsekvent svar som uteslutits ur studien. En 

individ som väljer sitt eget absolut bästa (A) i fråga ett och sedan väljer att vara relativt bättre 

(B) i fråga två. Detta trots att egen fettprocent i alternativ B är högre för fråga två än för fråga 

ett, samt att differensen mellan egen och samhällets fettprocent är mindre i fråga två.  

 

Tabell 2   Exempel på inkonsekvent svar 

 
Fråga 1 (kvinna)     Fråga 2 (kvinna) 

Fettprocent      Fettprocent  

𝐀  Du - 22 % Samhället - 18 %  A Du - 22 % Samhället - 18 % 

 

B Du - 24 % Samhället - 26 %  B  Du - 26 % Samhället - 27 % 
 

En individ som exempelvis väljer alternativ A i fråga 1 och alternativ B i fråga 2 utesluts ur studien. 
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Tabell 3   

I tabellen beskrivs deltagarnas svar för studiens deskriptiva frågor 

 

 

Uppdaterar sig:    Lägger upp:     

Hur ofta en individ uppdaterar sig   Hur ofta en individ själv lägger ut  

om vad som sker på sociala medier.  statusuppdateringar, bilder eller     
liknande på sociala medier.   

 

 

K  M   K  M 

      antal obs antal obs  antal obs antal obs 

 

1 – Aldrig     1    -   1   5    

 

2 – Någon gång per år   -  3     8   20   

 

3 – Någon gång per månad    3   1    30   15  

 

4 – Någon gång per vecka   2    5    7    5  

 

5 – Dagligen    12   12    1   - 

  

6 – Flera gånger per dag    29   24    -  - 

 

 

47 Kvinnor 45 män 

 

 

Uppfattat medelvärde av kroppsfett för svenska kvinnor respektive män 

 

 

Kvinnors uppfattade medelvärde av  Männens uppfattade medelvärde av 

kroppsfett för kvinnor    kroppsfett för män 

 

      antal obs    antal obs  

 

1 – Nödvändigt fett    -     - 

 

2 – atlet/elitidrottare    -     1  

 

3 – Fitness/vältränad    5      3  

 

4 – Normalt tränad    41      36  

 

5 – Överviktig/fetma    1      6  

 

 

47 Kvinnor 45 Män 
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I tabell 3 återfinns resultaten för de deskriptiva frågorna i studien. I undersökningen har 92 

enkäter använts varav fördelningen var 47 kvinnor och 45 män. Genomsnittsålder är något 

högre bland männen men skiljer sig endast med 0.5 år och är efter avrundning 23 år för båda 

könen vilket stämmer väl överens med målpopulationen för studien.  

 

Vi kan ur tabellen urskilja de svarandes användning av sociala medier så som Twitter, 

Facebook och Instagram. För både kvinnor och män är det fyra individer vardera som endast 

använder sociala medier någon gång i månaden eller mer sällan. För de som uppdaterar sig 

varje vecka eller oftare är representationen näst intill identisk med 43 kvinnor och 41 män. Av 

deltagarna svarar 29 kvinnor att de uppdaterar sig flera gånger om dagen om vad som sker på 

sociala medier. Jämför vi detta med männen svarar 24 stycken att de uppdaterar sig lika 

frekvent. Av detta resultat finner vi sammantaget att ungefär 80 procent av deltagarna i 

studien loggar in på sociala medier dagligen och dryga hälften gör det flera gånger per dag.   

 

Skillnaden är något större när det kommer till att själv lägga upp bilder eller andra 

uppdateringar. 25 män och 9 kvinnor svarar att det lägger upp något någon gång per år eller 

mer sällan. 38 kvinnor lägger upp uppdateringar någon gång i månaden eller oftare i 

jämförelse med endast 20 av männen. 7 kvinnor och 5 män menar att de lägger upp något 

varje vecka och endast en kvinna svarar att hon dagligen lägger ut något på sociala medier. 80 

procent av kvinnorna lägger alltså ut egna uppdateringar minst någon gång i månaden 

samtidigt som endast 45 procent av männen gör detta. Här kan vi urskilja en differens mellan 

könen som stämmer överens med det Findahl (2013) finner, att unga kvinnor är de som är 

mest aktiva på sociala medier. 

 

Frågan gällande hur individerna uppfattar medelvärdet av fettprocent för de svenska 

kvinnorna respektive männen visar någorlunda samstämmiga resultat. 90 procent av 

kvinnorna och 93 procent av männen anser medelvärdet av fettprocent som normalt. Sex män 

anser medelvärdet vara överviktigt för de svenska männen i jämförelse med endast en kvinna 

som gör samma bedömning om kvinnorna. Fler kvinnor än män svarar att medelvärdet är 

fitness/vältränad, däremot anser en manlig deltagare istället att atlet/idrottare är standard 

vilket ingen kvinnlig deltagare gör. Männen har en något större spridning i sina resultat men 

som tidigare konstaterats är bedömningen, att samhällets medelvärde av fettprocent anses 

normalt, överensstämmande mellan könen. 
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Tabell 4 

  Svarsfrekvens för studiens experimentella frågor.  

(fråga 1-3 utan specifik hälsorisk, fråga 4-6 med hälsorisk inkluderad) 

  

 
Klassificering Kvinnor      Klassificering män 

Nödvändigt fett  10 - 13 %     Nödvändigt fett  2 - 5 % 

Atlet/elitidrottare 14 – 20 %     Atlet/elitidrottare 6 – 13 % 

Fitness/vältränad 21 – 24 %     Fitness/vältränad 14 – 17 % 

Normalviktig  25 - 31 %     Normalviktig   18 - 24 % 

överviktig/fetma 32 - %      överviktig/fetma 25 - %  

 

 

Kvinnor   Egen fettprocent   Samhällets fettprocent  Andel som valt A 

Fråga   A  B   A  B 
 

1    22 %  24 %   18 %  26%   21 % 

2   22 %  26 %   18 %  27 %   51 % 

3   22%  28 %   18 %  27%   83 % 

 

4   26 %  28 %   22 %  30 %   55 % 

5   26 %  31 %   22 %  32 %   85 % 

6   26 %  32 %   22 %  31 %   98 % 

 

 

Män  Egen fettprocent   Samhällets fettprocent  Andel som valt A 

Fråga   A  B   A  B 

 

1    15 %  17 %   11 %  20%   24 % 

2   15 %  19 %   11%  20 %   42 % 

3   15%  21 %   11 %  20%   80 % 

 

4   19 %  21 %   15 %  23 %   49 % 

5   19 %  24 %   15 %  25 %   82 % 

6   19 %  25 %   15 %  24 %   89 %  

 
På grund av skillnader i kroppssammansättning ser frågorna olika ut för kvinnor och män. Frågorna 

har anpassats så att procentsatserna motsvarar samma klassificering och kan således anses lika för 

könen.  
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Som tidigare nämnts och som vi finner i tabell 4 är procentsatserna i frågorna olika för 

kvinnor och män på grund av den skillnad i kroppssammansättning som återfinns mellan 

könen. Procentsatserna har anpassats för att motsvara samma klassificering vilket således gör 

att frågorna är lika för kvinnor och män. 

 

Från den inledande experimentella frågan i tabell 4 kan vi tydligt se att majoriteten av både 

kvinnor och män väljer alternativ B. Detta resultat visar att en stor andel av deltagarna är 

villiga att ge upp en del av den egna hälsan och utseendet i utbyte mot att de relativt sett är 

bättre än sin omgivning. Detta är resultat som stämmer överens med tidigare forskning sett till 

relativa inkomster och relativ hälsa av Carlsson m.fl. (2008) och Blanchflower m.fl. (2009).  

 

I frågorna fyra till sex återfinns högre nivåer av fettprocent för alla situationer vilket gör att en 

hälsorisk måste tas i beaktning när individen gör sitt val. Från resultaten kan vi urskilja hur 

deltagarna generellt förändrar sitt beteende när de gör sina val. Jämför vi exempelvis fråga 

fyra med fråga ett finner vi att fördelningen är mer jämn mellan att prioritera egen fysisk 

status och relativ fysisk status när fettprocenten är genomgående högre. Vi finner även vissa 

skillnader mellan könen i dessa frågor. Männen tenderar att vid höga nivåer av fettprocent 

välja alternativ B i större utsträckning än kvinnorna gör. Speciellt uppseendeväckande blir 

svarsfrekvensen i fråga sex där 98 procent av kvinnorna prioriterar egen fysisk status i 

jämförelse med 89 procent av männen. På högre nivåer av fettprocent är således kvinnorna i 

studien inte lika villiga som männen att ge upp en del av den egna hälsan för en bättre 

position i den sociala hierarkin.  

 

Burkett (2006) argumenterar i sin studie för att vissa individer innehar altruistiska motiv som 

är starkare än de för egen position. Ser vi till resultaten av fråga 1 och fråga 4 skiljer de sig åt 

trots att de representerar samma enhetsdifferens. I fråga 1 väljer 79 procent av kvinnorna 

alternativ B, att vara relativt bättre, i fråga 4 gör bara 45 procent samma val. Både situation A 

och B är utan hälsorisk i den inledande frågan. I fråga 4 har samhället en tydlig hälsorisk då 

de gränsar till övervikt i alternativ B. De altruistiska motiven kan därmed tänkas ha en större 

påverkan på beslutet i fråga 4 än i fråga 1 vilket således skulle kunna förklara varför färre 

individer väljer att vara relativt bättre i fråga 4.  

 

Det Burkett dock menar är att detta är en mer extrem än generell tendens vilket gör att 

förklaringen av de skillnader vi finner inte enbart kan grunda sig i altruism. Resultaten ger 
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därmed en indikation på att teorin gällande att graden av positionalitet beror av en kritisk 

gräns är intressant att studera närmare (Johansson-Stenman m.fl. 2002). En kvinna anser 

rimligen kostnaden vara högre att gå från 26 till 28 procent kroppsfett (fråga 4) än den anses 

vara att gå från 22 till 24 procent kroppsfett (fråga 1), trots att den faktiska enhetsskillnaden är 

densamma. Vi finner även en viss skillnad mellan män och kvinnor i frågorna 4-6 som 

indikerar att en olikhet i värdering av kritiska värden är möjlig.  

 

4.2 Ekonometriska resultat och analys 
 

Från härledning gjord i tidigare avsnitt räknas positionaliteten fram som 𝛼 = −
𝛽2

𝛽1
 . 

I en Logit och Probitmodell beror således graden av positionalitet av den marginella effekten på 

lyckan av en enhetsökning i samhällets fettprocent, dividerat med den marginella effekten från en 

enhetsökning i egen fettprocent. 

 

Vi kan i tabell 5 nedan observera hur de två modellerna resulterar i estimat med väldigt lika 

värden, de båda ger samma grad av positionalitet (avrundat till två decimaler). Båda 

modellerna estimerar dessutom värden som klarar ett hypotestest på 99 procents 

signifikansnivå. Således spelar valet mellan de två modellerna ingen avgörande roll och är 

som tidigare diskuterats istället ett val av smak. 

 

Tabell 5  

Estimerade värden (p-värdet inom parentesen) för de olika modellerna.   

   

Logit     Probit 
 

    Marginell standardfel  Marginell standardfel  

    Effekt     Effekt 

 

Differensen du   -0,132 (0,00)  0,009     -0,134 (0,00)  0,009    

(𝛾𝑖
𝐴 − 𝛾𝑖

𝐵) 

 

Differensen    

Samhället    0,049 (0,00)  0,005        0,049 (0,00)    0,005 

(𝛾𝑠
𝐴 − 𝛾𝑠

𝐵) 

 

Grad av Positionalitet  0,37 standardfel 0,018  0,37 standardfel 0,018 

(2 decimaler) 

 
Modellerna är estimerade utan konstantterm på grund av den marginaliserande effekt konstanten visat sig ha på 

den förklarande variabeln ”differensen i samhället” (då denna differens inte skiljer sig nämnvärt över 

experimentet). De marginella effekterna (beräknade för en genomsnittlig observation) och standardfelen är 

beräknade med deltametoden. 



 25 

Resultaten i tabell 5 indikerar att den relativa hälsan och utseendet spelar en betydande roll för 

en individs lycka. Lyckan från en marginell förbättring av egen fysisk status kommer till 37 

procent från det faktum att individen blir relativt bättre än sin omgivning, resterande lycka 

kommer således från egen faktiskt förbättrad fysisk status. 

 

Det resultat som observeras representerar som tidigare nämnts endast ett medelvärde, vi kan 

alltså inte säga något om den enskilda individens värdering av positionalitet. Individen betalar 

en kostnad i form av den hälsa som går förlorad när denne väljer att inte vara sitt absolut 

bästa. Denna kostnad vägs mot nyttan förvärvad från att vara relativt bättre. Alla individer har 

olika värderingar av kostnader och nytta och dessa beror som tidigare beskrivits av egna 

preferenser. 

 

Tabell 6  

Estimerade värden (probit) för kvinnor och män generellt. 
 

 

Kvinnor    Män 
Marginell standardfel  Marginell standardfel 

    Effekt     Effekt 

 

 

Differensen du   -0,131 (0,00)  0,012   -0,137 (0,00)  0,014 

(𝛾𝑖
𝐴 − 𝛾𝑖

𝐵) 

 

Differensen     0,046 (0,00)  0,007   0,054 (0,00)   0,008 

Samhället    

(𝛾𝑠
𝐴 − 𝛾𝑠

𝐵)  

 

Grad av Positionalitet  0,35 standardfel 0,026  0,39 standardfel 0,024 

(2 decimaler) 

 
För att estimera värden har en Probitmodell använts istället för en Logitmodell, detta eftersom det inte återfinns särskilt 

många extrema observationer (vilket skulle göra en Logitmodell mer lämplig). De marginella effekterna (beräknade för 

en genomsnittlig observation) och standardfelen är beräknade med deltametoden. Det återfinns inga signifikanta 

skillnader mellan kvinnor och män på 10 % signifikansnivå. 

 

 

 

När vi jämför kvinnor och män i tabell 6 kan vi se en viss, om än liten, skillnad för hur könen 

värderar positionalitet. Männen i studien känner sig närmare 40 procent lyckligare av en 

enhetsökning på grund av den relativa förbättringen i jämförelse med kvinnor som får ungefär 

en tredjedel av sin lycka från en förbättrad position. Skillnaden mellan kvinnor och mäns 

resulterade positionalitet testas genom Delta-metoden och erhåller ett p-värde som inte anses 
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signifikant i ett 90- procentigt hypotestest. Således kan nollhypotesen, att det inte finns 

skillnader mellan kvinnor och mäns grad av positionalitet, inte förkastas.  

De resulterade ickesignifikanta skillnaderna vi finner kan delvis tänkas förklaras av att 

storleken på samplet är relativt liten. Vi skulle dock kunna se de resulterade olikheterna som 

en indikation för möjliga skillnader mellan grupper som är intressant att studera närmre.   

4.3 Kritiska gränser 
Tabell 7   

Estimerade värden (Probit) för olika risknivåer. 
Fråga 1-3, ingen hälsorisk 

 

 

Kvinnor    Män 
Marginell standardfel  Marginell standardfel 

    Effekt     Effekt 
 

Differensen du   -0,155 (0,00)  0,015   -0,123 (0,00)  0,017 

(𝛾𝑖
𝐴 − 𝛾𝑖

𝐵)  

 

Differensen     0,069 (0,00)  0,007   0,056 (0,00)   0,008 

Samhället    

(𝛾𝑠
𝐴 − 𝛾𝑠

𝐵)  

 

Grad av Positionalitet  0,45 standardfel 0,027  0,45 standardfel 0,035 

(2 decimaler) 

 

 

Fråga 4-6, inkluderad hälsorisk 

 

 

Kvinnor    Män 
Marginell standardfel  Marginell standardfel 

    Effekt     Effekt 
  

Differensen du   -0,095 (0,00)  0,018   -0,131 (0,00)  0,032 

(𝛾𝑖
𝐴 − 𝛾𝑖

𝐵) 

 

Differensen     0,021 (0,033)  0,010   0,044 (0,012)   0,018 

Samhället    

(𝛾𝑠
𝐴 − 𝛾𝑠

𝐵)  

 

Grad av Positionalitet  0,22 standardfel 0,061  0,34 standardfel 0,053 

(2 decimaler) 

 

För att estimera värden har en Probitmodell använts istället för en Logitmodell, detta eftersom det inte återfinns särskilt 

många extrema observationer (vilket skulle göra en Logitmodell mer lämplig). De marginella effekterna (beräknade för en 

genomsnittlig observation) och standardfelen är beräknade med deltametoden. Det återfinns inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna. 

 

I tabell 7 kan vi se hur graden av positionalitet förändrar sig över de olika förutsättningarna. 

När det inte finns någon framträdande hälsorisk att ta i beaktning kommer lyckan för både 
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kvinnor och män nästan till hälften från den relativa fysiska statusen. Minskar individen sitt 

procentuella kroppsfett med en enhet samtidigt som alla andra också minskar sitt kroppsfett 

med en enhet skulle bara hälften av lyckan från den förbättrade fysiska statusen uppnås. Detta 

resultat speglar således vår värdering av position när vi anser oss bättre än en kritisk gräns. 

Eftersom det inte återfinns någon tydlig hälsorisk av att vara relativt bättre istället för sitt 

absolut bästa är således den marginella kostnaden mindre i detta fall. 

 

Ser vi till de resultat i tabell 7 som återspeglar vår positionalitet när vi tvingas ta en hälsorisk i 

beaktning antyder de att kritiska gränser spelar roll. Vi erhåller däremot inga signifikanta 

skillnader och kan endast se resultaten som en indikation för att kritiska gränser har betydelse 

för vår värdering av positionalitet. 

 

Solnick m.fl. (2005) menar att vår värdering av position i den sociala hierarkin skiljer sig för 

olika områden. I studien finner de att positionalitet värderas högre för vilka kläder vi har eller 

vilken bil vi kör än det gör för hälsa och känslan av säkerhet. En förklaring till varför kritiska 

gränser spelar roll skulle således kunna vara just denna. Befinner vi oss på en nivå av 

fettprocent som är sämre än en kritisk gräns värderar vi vår hälsa i större utsträckning vilket 

enligt Solnick m.fl. leder till en lägre grad av positionalitet. När vi å andra sidan är bättre än 

den kritiska gränsen riskerar vi inte vår hälsa och kan istället lägga större värdering i vårt 

utseende. Utseendet kan i jämförelse med hälsa anses som ett mer materiellt ting vilket enligt 

Solnick m.fl. leder till en högre grad av positionalitet.  

 

Resultaten skiljer sig även åt för könen. Kvinnors lycka av en enhetsförbättring av den fysiska 

statusen beror endast till en fjärdedel av att vara relativt bättre. Männen å andra sidan får en 

tredjedel av sin lycka från att vara relativt bättre. Förutsättningarna för individen har 

förändrats, kostnaden för att vara relativt bättre är större då risken för sjukdomar kopplade till 

kroppsfett så som hjärt- och kärlsjukdomar är betydligt högre.  

 

Varför kvinnor skulle anse detta som en högre kostnad än män kan inte fastställas i denna 

studie. Tittar vi dock på det faktum att kvinnor oftare än män ser sig som överviktiga 

(Blanchflower m.fl. 2009) och ser vi samtidigt till det resultat om hur kvinnor respektive män 

uppfattar medelvärdet av procentuellt kroppsfett för sitt kön kan ett möjligt samband urskiljas. 

Både kvinnorna och männen i denna studie uppfattar medelvärdet av kroppsfett för de 

svenska kvinnorna respektive männen som normalt. Statistiska centralbyrån (2012) 
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publicerade en artikel där de visar hur andelen feta eller överviktiga i åldrarna 16-29 år 

fördubblats sedan 80-talet. Andelen är dessutom större bland män än kvinnor. År 2011 var 

närmare 40 procent av de unga männen överviktiga eller feta i jämförelse med endast 20 

procent av kvinnorna.  

 

Oavsett dessa siffror uppfattar både kvinnorna och männen i denna studie medelvärdet av 

fettprocent för svenska kvinnor respektive män som normalt. Trots att unga kvinnor enligt 

statistiken i mindre utsträckning är överviktiga eller feta så anser sig ändå kvinnor oftare än 

män vara just överviktiga. Rysst (2010) finner även att det är kvinnor som känner störst 

missnöje över sina kroppar. Uppfattar kvinnor i större utsträckning än män att de är sämre än 

en kritisk gräns skulle det göra att de bryr sig om sin faktiska hälsostatus och sitt faktiska 

utseende mer än sin position.  

 

Den sammantagna diskussionen indikerar att kvinnor generellt har en lägre kritisk gräns och 

torde därmed förändra sina preferenser för positionalitet vid lägre fysisk status än män. 

Därmed skulle det ge en förklaring till kvinnors lägre grad av positionalitet samt de minskade 

marginella effekterna i variablerna som kvinnorna erhåller. Som tidigare nämnts finner vi inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna, studier av ett större sample är nödvändigt för att 

kunna dra säkra slutsatser. 

 

4.4 Positionalitet och sociala medier 
 

I tabell 8 nedan finner vi resultat när deltagarna delas in i två grupper utöver kön. Den ena 

gruppen består av de som själva lägger upp bilder eller statusuppdateringar någon gång i 

månaden eller oftare. Jämförelsegruppen är de deltagare som högst lägger upp uppdateringar 

någon gång per år. Det intressanta här är den effekt sociala medier har på vår positionalitet. 

Då vi inte vill att andra faktorer så som risk för sjukdomar ska spela in baseras 

positionaliteten för grupperna i tabell 8 enbart på frågorna ett till tre. 

 

Valet att endast värdera när individen själv lägger upp uppdateringar beror på det faktum att 

84 procent av deltagarna dagligen uppdaterar sig om vad som hänt på sociala medier och 92 

procent gör detta någon gång i veckan eller oftare. Skillnaden i gruppen är större när det 

kommer till att själv lägga upp uppdateringar eller bilder då 70 procent av deltagarna gör det 

någon gång i månaden eller oftare. Findahl (2013) finner dessutom att majoriteten användare 

av sociala medier främst läser utan att själva lägga upp uppdateringar. Frekvenskravet sätts 
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därmed lägre för att själv lägga upp bilder eller liknande då dessa individer fortfarande är 

aktiva varje vecka på dessa medier även om de själva inte lägger upp något. 

 

Tabell 8 

Estimerade värden (probit) för de som lägger upp bilder eller andra uppdateringar på sociala 

medier några gånger i månaden eller oftare. Räknat för situationer utan hälsorisk. 
 

 

Kvinnor    Män 
Marginell standardfel  Marginell standardfel 

    Effekt     Effekt 

 

Differensen du   -0,153 (0,00)    0,017       -0,116 (0,00)   0,027     

(𝛾𝑖
𝐴 − 𝛾𝑖

𝐵) 

 

Differensen     0,071 (0,00)     0,009       0,057 (0,00)    0,013      

Samhället    

(𝛾𝑠
𝐴 − 𝛾𝑠

𝐵)  

 

Antal observationer   38 (av 47)    20 (av 45) 

 

Grad av Positionalitet     0,47  standardfel 0,030   0,49 standardfel 0,057 

(2 decimaler) 

 

 

Estimerade värden (probit) för de som lägger upp bilder eller andra uppdateringar på sociala medier 

mer sällan än några gånger i månaden. Räknat för situationer utan hälsorisk. 
 

 

                Kvinnor          Män 
           Marginell    standardfel         Marginell      standardfel 

                     Effekt           Effekt 

 

Differensen du                  -0,158 (0,00)      0,033                                  -0,128 (0,00)      0,021     

(𝛾𝑖
𝐴 − 𝛾𝑖

𝐵) 

 

Differensen                   0,058 (0,003)     0,019                0,054 (0,00)      0,011      

Samhället    

(𝛾𝑠
𝐴 − 𝛾𝑠

𝐵)  

 

Antal observationer                         9 (av 47)                                                      25 (av 45) 

 

Grad av Positionalitet      0,37       standardfel 0,062         0,42     standardfel 0,045 

(2 decimaler) 

 
För att estimera värden har en Probitmodell använts istället för en Logitmodell, detta eftersom det inte återfinns särskilt 

många extrema observationer (vilket skulle göra en Logitmodell mer lämplig). De marginella effekterna (beräknade för en 

genomsnittlig observation) och standardfelen är beräknade med deltametoden. Det återfinns inga signifikanta skillnader 

mellan kvinnor och män på 10 % signifikansnivå. 
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Av resultaten i tabell 8 kan vi se en skillnad i de olika gruppernas värdering av positionalitet. 

Majoriteten av kvinnorna tillhör gruppen som frekvent lägger upp egna uppdateringar. Näst intill 

hälften av deras lycka vid en enhetsförbättring av fysisk status kommer från att vara relativt bättre. 

För de kvinnor som endast lägger upp uppdateringar maximalt någon gång per år är 

positionaliteten 37 procent vilket innebär att deras lycka från att vara relativt bättre är nästan 10 

enheter lägre. Även bland männen går samma mönster att urskilja om än skillnaden grupperna 

emellan är något mindre.  

 

För både kvinnor och män pekar de sammantagna resultaten i tabell 8 i samma riktning. De 

individer som är frekvent aktiva på sociala medier genom att uppdatera sig av vad andra lägger 

upp samt även själv någorlunda ofta lägger upp egna uppdateringar, har en högre grad av 

positionalitet än jämförelsegruppen. Vi finner dock inga signifikanta skillnader mellan de som 

frekvent uppdaterar något på sociala medier och de som gör detta mer sällan. 

 

Bordo (2003) skriver att oavsett hur cyniskt vi ser på den mediabild som förmedlas är det för de 

flesta av oss omöjligt att inte påverkas av den. I tillägg till detta menar Carlsson (2010) att 

gränserna mellan att vara producent och konsument suddats ut genom de sociala medierna. 

Findahl (2013) menar att de individer som själva är aktiva på sociala medier även är de som 

känner sig mest delaktiga i nutidens informationssamhälle. De individer som statusuppdaterar kan 

därmed också tänkas vara de som främst påverkas av det klimat och ideal som råder på de sociala 

medierna. Detta eftersom det är först när vi själva lägger upp bilder eller liknande som vi tar både 

risken och har möjligheten att få feedback från andra. Genom positiv feedback i form av många 

”likes” eller kommentarer för vår ”selfie” på gymmet medföljer troligt ett stärkt självförtroende 

och en mer positiv uppfattning av vår kropp. En elak kommentar, eller få ”likes” bör därmed ha 

motsatt effekt. Om de som frekvent lägger upp egna uppdateringar också är de som främst 

påverkas av idealen skulle det kunna förklara den högre graden av positionalitet vi finner för 

denna grupp.  

 

Som tidigare nämnts kan det faktum att vi finner ickesignifikanta skillnader bero på att storleken 

av samplet är relativt litet. Vi vet heller ingenting om hur ofta andra medier som TV och tidningar 

används. Williams m.fl. (2014) framhåller svårigheten att urskilja effekterna från de olika 

medierna, således skulle resultatet vi observerar även kunna bero av vilken utsträckning vi 

konsumerar klassisk media. Vi kan därmed inte fastslå något resultat men det ger oss däremot en 

indikation på att sociala medier spelar roll för vår värdering av positionalitet.  
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5. Diskussion 
 

 

Genom ett antal hypotetiska scenarion har individers värdering av relativ fysisk status 

studerats. Ur de resultat som presenterats kan vi fastställa att den relativa fysiska statusen 

spelar en betydande roll för lyckan hos både kvinnor och män. Vid en enhetsminskning av 

procentuellt kroppsfett erhåller en individ drygt en tredjedel av lyckan från att vara relativt 

bättre. Detta betyder därmed att en individs hälsoinvesteringsbeslut baseras både på det 

faktum att den faktiska hälsan gynnas samt att positionen i den sociala hierarkin förbättras. 

 

Vi finner även resultat som indikerar på att individer värderar positionalitet olika beroende på 

nivå av fysisk status i jämförelse med kritiska gränser. Vid generellt höga fettprocenthalter 

erhåller vi en lägre värdering av positionalitet. Kritiska gränsers påverkan har varit sekundärt 

för studien och det återfinns inga svar för hur individerna i studien värderar faktiska kritiska 

gränser. Detta medför att resultaten tolkas baserade på antaganden, vi kan därmed inte 

fastställa några säkra slutsatser. De minskningar av positionell värdering vi finner vid höga 

fettprocenthalter är dock ett resultat som visar att fortsatt forskning inom området är 

nödvändig och högst intressant. Beror nyttan från positionalitet av en kritisk gräns kan det 

vara problematiskt att använda den linjära funktionsform som antagits i denna studie. 

Förslagsvis bör fortsatt forskning inom ämnet göras genom att studera ett större sample och 

eventuellt även genom en ickelinjär funktionsform. Att studera frågan genom att använda en 

alternativ funktionsform kan dock tänkas kräva fler experimentella frågor för att kunna få en 

tydlig bild över individens nytta. 

 

Studiens andra frågeställning ämnade undersöka sociala mediers inverkan på vår värdering av 

positionalitet. Av de resultat vi finner kan vi urskilja tendenser som säger att frekventa 

användare av sociala medier värderar positionalitet mer än de sällan aktiva. Som tidigare 

klargjorts fokuserar studien enbart på individers användande av sociala medier, vi vet därmed 

ingenting om hur konsumtionen av övriga medier ser ut, något som försvårar möjligheten att 

dra säkra slutsatser. I tillägg erhåller resultatet inte några statistiskt säkerställda skillnader 

mellan grupperna. Sammantaget kan resultatet därmed endast ses som en indikation på att 

användning av sociala medier har betydelse och således ligga till grund för fortsatt forskning. 

För att kunna dra säkra slutsatser mellan grupper är även här rekommendationen att studera 

ett större sample. 
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Från tidigare forskning vet vi däremot att sociala medier spelar en stor roll i att sprida bilden 

av ett ideal. Rysst (2010) menar att detta lett till att utseendet är den främsta orsaken till varför 

vi tränar. Svenska dagbladet (2013) rapporterar i en artikel att så gott som alla svenska 

gymkedjor går framåt då medlemskapen kontinuerligt ökar. De funna resultaten visar att 

individer till stor del investerar i bättre fysisk status för att uppnå, och helst vara bättre än den 

bild media förmedlar av det normala. När människor bryr sig om relativ fysisk status medför 

vår fysiska investering en externalitet. Skulle alla individer i ungefär samma utsträckning 

investera i sin fysiska status skulle vår slutgiltiga position i den sociala hierarkin vara relativt 

oförändrad. Detta väcker frågan om vi befinner oss i en utveckling där positionell externalitet 

kan komma leda till att vi driver varandra att vara så hälsosamma att vi tillslut blir 

ohälsosamma? Kan detta i sådana fall anses vara en statlig angelägenhet? 

 

Frågan är problematisk då detta är extrema beteenden som representeras av en minoritet. Den 

generella befolkningens midjemått fortsätter istället att växa och skulle gynnas av att öka 

träningsmängden och intaget av nyttig mat. Beslutet att i vissa fall ordinera motion istället för 

mediciner och att vi har tillgång till friskvårdstimmar på arbetstid är ställningstaganden för att 

uppmuntra just detta. Ett argument som lyfts när vi problematiserar fetma är hur kostsamt det 

är för befolkningen och att statliga ingripanden bör göras för att minska fetman och således 

även minska offentliga sjukvårds och sjukförsäkringskostnader. Befinner vi oss i en sådan 

utveckling att vi driver varandra till ohälsosamma beteenden kan samma argument även 

användas för denna fråga.  

 

På samma sätt som den svenska inkomstskatten skulle exempelvis en form av beskattning av 

antal gymbesök över en viss nivå kunna implementeras. Staten uppmuntrar individen att träna 

upp till en viss nivå, exempelvis genom subventionerade gymkort som endast tillåter tre 

tillfällen i veckan. Därefter blir besöken betydligt dyrare. Minskar alla sin träning från 

extrema mängder till mer humana nivåer skulle den sociala hierarkin vara relativt oförändrad. 

Investeringen skulle vara mindre och hållas på en gynnsam nivå för individens hälsa samt att 

tid till andra områden som vänner, familj, jobb och studier ökar. Detta är givetvis en helt 

hypotetisk åtgärd för ett område som är otroligt komplicerat att sätta restriktioner för. Hur 

många löprundor en individ springer varje vecka är exempelvis omöjligt att kontrollera.  
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Trots att majoriteten människor bryr sig om sin relativa fysiska status är det rimligt att anta att 

de flesta av oss inte blir mindre lyckliga bara för att en överviktig person går ner några kilo. 

Ett ingripande likt exemplet ovan skulle därmed kunna ses som ett ställningstagande från 

staten för att uppmuntra fysisk aktivitet samtidigt som man avråder det extrema. John Stuart 

Mill (1869) menar att individen ska vara fri att göra det den vill så länge den inte orsakar 

andra skada. Först när andra individer kommer till skada ska staten ingripa. Huruvida 

hälsoindustrin är ett ämne för staten, eller något individen själv bör råda över är ett högst 

intressant ämne för fortsatt forskning.   
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7. Bilaga 
 

 

Bilaga 1 

Den kvinnliga versionen av enkäten 

 

 

 

 Till dig som deltar, TACK! 
  

Vår fysiska status och andelen fett i våra kroppar påverkar både vår hälsa och vårt utseende. 

Hur vår fysiska status bedöms av både oss själva och av andra kan också påverkas av hur vår 

omgivning ser ut. Exempelvis kan en normalviktig person betrakta sin fysiska status som bättre 

om människor i genomsnitt är något överviktiga än om människor i genomsnitt inte har några 

extra kilon. Sociala medier så som Facebook, Instagram eller Twitter kan vara exempel på 

faktorer som kan påverka vår bild av detta genomsnitt. 

 

Denna Studie kommer att undersöka hur viktig den relativa fysiska statusen är för individer och 

om detta är relaterat till vårt användande av sociala medier. Några hypotetiska scenarion 

kommer att ställas upp där du ombes välja det alternativ du föredrar. Därefter följer fyra 

bakgrundsfrågor varav två utav dem handlar om ditt användande av sociala medier. Det finns 

inget rätt eller fel svar. Jag ber dig att svara så sanningsenligt som möjligt och inte bry dig om 

vad du tror du bör, eller förväntas svara. Dina svar är anonyma och kommer enbart användas i 

syftet av denna studie. 

  



 38 

VIKTIGT! 
 

Du kommer i enkäten ges två olika scenarion A och B i ett antal frågor. I dessa scenarion 

kommer du, din vardagliga omgivning och det generella samhället att sättas i perspektiv till 

varandra. Du ombes välja det scenario du föredrar i var och en av frågorna.  

Läs varje fråga noggrant så du inte missar någon väsentlig information. 

 

I frågorna kommer fettprocent att användas som mått på fysisk status, fokus ligger på utseende 

och hälsa.  

 

 

Generell information kring kroppsfett för en kvinna (inget du ska svara på): 

 
Nödvändigt fett   10 - 13 % 

Atleter/elitidrottare  14 – 20 % 

Fitness/vältränad  21 – 24 % 

Normalviktig   25 - 31 % 

överviktig/fetma  32 - %  

 

 desto lägre fettprocent desto bättre fysisk status  mer vältränad  

 

 
 
Det är viktigt att du inte baserar ditt val på vad som är bäst för samhället som helhet. Välj den 

situation DU helst vill befinna dig i, basera ditt val på hälsa och utseende. 
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De första tre frågorna kommer att innehålla samma värden för alternativ A. Alternativ B kommer 

däremot anta nya värden för varje fråga.  

 

Fråga 1  
 

A    Fettprocent – Fysisk status 
 
Du     22 %                                     Samhället    18 % 
(Vältränad)                                        (Väldigt vältränad) 

B    Fettprocent – Fysisk status 
Du    24 %                          Samhället    26 % 

(Vältränad – normalt tränad)                        (Normalt tränad)  

 
Vilken situation föredrar du?  A ⊚  B⊚ 

 

Fråga 2 

A    Fettprocent – Fysisk status 
Du     22 %                         Samhället    18 % 

(Vältränad)           (Väldigt vältränad) 

B    Fettprocent – Fysisk status 
Du     26 %                                                      Samhället    27 % 

(Normalt tränad)                                            (Normalt tränad - otränad) 

 

Vilken situation föredrar du?  A ⊚  B⊚ 

 

 

Fråga 3 

A    Fettprocent – Fysisk status 
Du     22 %                         Samhället    18 % 

(Vältränad)           (Väldigt vältränad) 

B    Fettprocent – Fysisk status 
Du     28 %                                                      Samhället    27 % 

(Normalt - otränad)                                            (Normalt tränad - otränad) 

 

Vilken situation föredrar du?  A ⊚  B⊚ 
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Även i följande frågor kommer svarsalternativ A vara detsamma men notera att värdena 

förändrats från de tre först frågorna. Alternativ B kommer på samma sätt som tidigare anta olika 

värden för varje fråga. 

 

Fråga 4 

A    Fettprocent – Fysisk status 
Du     26 %                         Samhället    22 % 

(normalt tränad)           (vältränad) 

B    Fettprocent – Fysisk status 
Du     28 %                                                      Samhället    30 % 

(Normalt - otränad)                                   (otränad) 

 

Vilken situation föredrar du?  A ⊚  B⊚ 

 

 

Fråga 5 

A    Fettprocent – Fysisk status 
Du     26 %                         Samhället    22 % 

(normalt tränad)           (vältränad) 

B    Fettprocent – Fysisk status 
Du     31 %                                                      Samhället    32 % 

(otränad - överviktig)                                   (överviktig) 

 

Vilken situation föredrar du?  A ⊚  B⊚ 

 

 

Fråga 6 

A    Fettprocent – Fysisk status 
Du     26 %                         Samhället    22 % 

(normalt tränad)           (vältränad) 

B    Fettprocent – Fysisk status 
Du     32 %                                                     Samhället    31 % 

(överviktig)                                           (otränad - överviktig) 

 

Vilken situation föredrar du?  A ⊚  B⊚ 
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1. Ålder:  ……………… 
 

 

sociala medier: 

2. Hur ofta uppdaterar du dig om vad som händer på sociala medier så som 
Instagram, Facebook, Twitter etc? 
 

Aldrig / har inget konto  ⊚ 

Någon gång per år   ⊚ 

Någon gång per månad  ⊚ 

Någon gång i veckan   ⊚ 

Dagligen    ⊚ 

Flera gånger om dagen  ⊚ 

 

 

3. Hur ofta lägger du själv upp statusuppdateringar, bilder etc på sociala medier? 

 
Aldrig / har inget konto  ⊚ 

Någon gång per år   ⊚ 

Någon gång i månaden  ⊚ 

Någon gång i veckan   ⊚ 

Dagligen    ⊚ 

Flera gånger om dagen  ⊚ 

 

 
 

4. Givet följande bakgrundsinformation om kroppsfett hos kvinnor: 
Nödvändigt fett  10 - 13 % 

Atleter/elitidrottare  14 – 20 % 

Fitness/vältränad 21 – 24 % 

Normalviktig   25 - 31 % 

överviktig/fetma  32 - %,  

 

 vad tror du är den genomsnittliga andelen kroppsfett bland Svenska kvinnor idag? 
(vilket intervall) 

 
........................... 
 

 

 

 

 


