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SAMMANDRAG 

Idag marknadsförs mängder av produkter vars funktionella värde, av olika anledningar, är svårt 

för konsumenterna att konkret utvärdera. De Value Propositions som tillverkare och 

återförsäljare av dessa produkter förmedlar skiljer sig potentiellt från de Value Propositions som 

konsumenterna faktiskt använder sig av vid sina köpbeslut. Dessa produkters natur medför att 

konsumenterna tar aktörer, andra än producenterna och återförsäljarna, till sin hjälp för att 

vidareutveckla ursprungligt Value Proposition. Denna process utgörs av interaktion med 

exempelvis andra konsumenter i samma fysiska och/eller virtuella sociala nätverk. Nätverket blir 

då ett system för utformning och vidareutveckling av Value Propositions. Uppsatsen undersöker 

hur nätverket av och omkring styrketräningsutövare som använder kosttillskottsprodukter, 

formar de Value Propositions som associeras med produkterna. Studien finner att dessa Value 

Propositions formas av aktörer andra än producenterna/återförsäljarna via word-of-mouth samt 

electronic word-of-mouth. Studien identifierar vidare faktorer som påverkar det inflytande 

aktörerna har i utformningen. 
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1. BAKGRUND 

“RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget 

vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra 

kosttillskott.”  

“Särskilt vill vi varna för kosttillskott som utlovar ökad vikt eller styrka. Det är huvudsakligen 

där vi hittar dopingklassade substanser. De säljs ofta under rubriken "prestationshöjare".” 

(Riksidrottsförbundet) 

Styrketräningskulturen är utbredd. Den årliga tillväxttakten för privata gymföretag uppgår till ca 

10% samtidigt som 1,1 miljoner personer tränar på gym i dagsläget, en fördubbling sedan år 

2000 enligt statistik från friskvårdföretagens branschorganisation; FRISK (SVT Nyheter). Många 

entusiaster lägger ner mycket tid och pengar på träning och på produkter avsedda att öka 

effekterna av träningen. Enligt statistik från branschorganisationen Svensk egenvård, uppgick 

försäljningen av kosttillskottsprodukter (av samtliga kategorier) till sammanlagt ca 2,8 miljarder 

år 2011. I en enkätundersökning på 10 000 personer genomförd av samverkansprojektet 

Prevention mot dopning i Sverige (Prodis), uppgav 61% av de män och 41% av de kvinnor som 

tränar regelbundet, att de konsumerade kosttillskottsprodukter flera gånger i veckan.  

Bilden av kosttillskottsprodukternas effekter utgörs av ett brett spektrum av uppfattningar och 

åsikter (Riksidrottsförbundet). Samtidigt som många menar att produkterna antingen är värdelösa 

och som mest kan erbjuda placeboeffekter eller rent utav är skadliga, så marknadsför 

producenterna/återförsäljarna produkterna som rena “mirakelpreparat”. Det finns flertalet studier 

som delvis förkastar effekterna av de vanligast förekommande kosttillskottsprodukterna. 

Chromiak et al. (2004) fann exempelvis ingen signifikant ökning av muskelmassa, styrka eller 

uthållighet för en testgrupp som intog vassleprotein, aminosyror och kreatin utöver kolhydrater 

efter styrketräning, i jämförelse med kontrollgruppen som enbart intog en kolhydratfokuserad 

kost. Antonio et al. (2000) lät en testgrupp inta aminosyror före och efter träning. Inte heller här 

kunde en signifikant skillnad påvisas vad gäller muskelmassa, styrka eller fettreducering mellan 

test- och kontrollguppen. Lemon et al. (1992) fann marginellt positiva effekter vad gäller 
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kroppsdensitet och styrka av ökat proteinintag, men resultaten befanns dock inte vara statistiskt 

signifikanta. Det enda forskarna kunde slå fast var att något höjda nivåer av proteinintag kunde 

vara gynnsamt för nybörjare upp till en viss nivå av gram protein per kilo, varefter de positiva 

effekterna snabbt avtog.  

Då det finns få oberoende studier som påstår sig kunna påvisa verkan (Riksidrottsförbundet) 

torde den subjektiva upplevelsen av effekten hos användaren spela en central roll vid 

utvärderingen och bedömningen av produkterna, och för att kunna skilja olika produkter åt. Då 

prestationen under och efter träning är beroende av ett flertal faktorer som påverkar det fysiska 

och mentala allmäntillståndet och därmed också prestationsförmågan hos användaren, blir det 

svårt för att inte säga omöjligt för användaren att få ett exakt kvitto på vilken effekt produkterna 

verkligen har. En faktabaserad jämförelse mellan olika produkter försvåras ytterligare av att så 

mycket som 78% av kosttillskotten är felmärkta vad gäller innehåll (Riksidrottsförbundet). 

Hur bildar sig då användarna en uppfattning om vilka produkter som de ska lägga sina pengar 

på? Enligt Grönroos (1998) utgörs det potentiella värdet inte bara av den funktion som produkten 

utför, utan består också av den process som omger själva konsumtionen. Det funktionella 

resultatet av konsumtionen, den tjänst som produkten utlovar erbjuda, utgör alltså endast en del 

av det upplevda värdet.  

Edvardsson et al. (2010) poängterar att uppfattningen av det värde konsumtionen av en viss 

produkt tillför användaren utgörs av sociala konstruktioner som påverkas av användarens sociala 

omgivning. Det innebär att det värde som skapas när en produkt konsumeras potentiellt omfattas 

av mer än det funktionella resultat som exempelvis utlovas av tillverkaren/återförsäljaren. Med 

utgångspunkt i synsättet att konsumentens uppfattning av det potentiella värdeskapande som en 

produkt erbjuder (hädanefter ”Value Proposition”) är socialt konstruerat, och alltså påverkas och 

formas av användarens sociala omgivning, finns det anledning att utgå ifrån att sociala faktorer 

såsom exempelvis grupptillhörighet spelar in. Det finns vidare anledning att tro att själva 

användningen av en produkt, eller en viss kategori av produkter, kan signalera tillhörighet och 

status inom en viss social miljö vilket i sig utgör en del av värdet för användaren. 
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I denna kontext blir kommunikation mellan olika användare, så kallad ”word-of-mouth” 

(WOM), samt via internet (s.k. eWOM), centrala informationskanaler för spridning och utbyte av 

den information som skapar de Value Propositions användare har att ta ställning till. Enligt 

konventionell logik inom marknadsföringsteorin har Value Propositions länge betraktats som 

något som först utformas av tillverkare och återförsäljare för att sedan kommuniceras till 

potentiella konsumenter med avsikt att locka dem att bli kunder (se t.ex. Ballantyne et al., 2011). 

Tanken att konsumenter genom interaktion påverkar varandra och tillsammans formar 

uppfattningen om de Value Propositions som associeras med kosttillskottsprodukter, gör därmed 

en undersökning av kosttillskottsprodukter inom styrketräningskulturen intressant ur ett 

marknadsföringsteoretiskt perspektiv.   

Enligt Frow & Payne (2011) finns det vidare ett behov av ökad förståelse för de relationer som 

utgör det nätverk, den “infrastruktur” genom vilken Value Propositions formas och värde 

realiseras. Flera forskare inom området menar exempelvis att förmågan att kunna identifiera de 

aktörer som dessa nätverk består av utgör ett viktigt steg för att kunna förstå, möjliggöra och 

underlätta utvecklingen av de relationer, som binder dem samman. Den normativa aspekten av 

hur interaktionen mellan aktörerna i dessa nätverk formar Value Propositions är enligt dessa 

forskare ett område som behöver studeras ytterligare. (Frow & Payne, 2011). 

Den sociala miljö som styrketräningskulturen utgör och det faktum att kosttillskottsprodukternas 

funktionella effekter till sin natur är svåra för användaren att entydigt utvärdera både ”objektivt” 

(genom exempelvis forskning) och subjektivt baserat på individuella upplevelser, gör det 

intressant att undersöka hur uppfattningen av de Value Propositions som associeras med dessa 

produkter formas genom interaktion mellan olika aktörer tillsammans. Den sociala konsensus 

som råder, kring de effekter dessa produkter erbjuder, får en potentiellt betydande roll för 

uppfattningen av associerade Value Propositions. Det är därför relevant att undersöka hur 

användare av kosttillskottsprodukter värderar information beroende på vilken status sändaren 

åtnjuter. Då upplevelsen av värde potentiellt påverkas av förväntningar som i sin tur påverkas av 

erfarenhet, är det vidare relevant att undersöka om tidigare erfarenhet av kosttillskottsprodukter 

påverkar användarens uppfattningar. 
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1.1 FORSKNINGSFRÅGOR 

1. Vilka aktörer utgör nätverket som formar användarnas bild av Value Propositions 

associerade med kosttillskottsprodukter?  

2. Genom vilka kanaler sker interaktionen mellan aktörer i nätverket?  

3. Vilka faktorer påverkar hur användarna värderar aktörer i nätverket och den 

information som förmedlas via interaktionen mellan dem?  

1.2 SYFTE 

Uppsatsen avser undersöka och belysa hur informell kommunikation mellan konsumenter via 

fysiska och virtuella sociala nätverk påverkar och formar bilden av de Value Propositions 

associerade med kosttillskottsprodukter avsedda att förbättra prestationen under och/eller 

resultatet av styrketräning.  

1.3 AVGRÄNSNING 

Avsikten med denna uppsats är att undersöka hur Value Propositions formas genom interaktion 

mellan olika aktörer i fysiska och virtuella nätverk samt hur dessa nätverk ser ut. Det innebär att 

uppsatsen inte närmare kommer att beröra vad de Value Propositions associerade med de 

kosttillskottsprodukter som förekommer i studien faktiskt innehåller. Detta får anses framgå 

löpande av det material som redovisas i uppsatsen. 
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2. TEORI 

Avsnittet inleds med en genomgång av aktuella teorier kring vad värde är, hur det skapas och 

vilka roller marknadsaktörer såsom producenter och konsumenter spelar i 

värdeskapandeprocessen. Därefter behandlas hur värde och Value Propositions påverkas och 

formas av den kontext som omger värdeskapandeprocessen. Syftet är att illustrera hur värde 

och Value Propositions påverkas av social interaktion mellan olika aktörer på marknaden. 

Efter detta avsnitt följer en redogörelse av hur direkta och indirekta relationer mellan olika 

marknadsaktörer kan förstås som ett system för värdeskapande, samt av begreppen word-of-

mouth (WOM) och electronic word-of-mouth (eWOM) som utgör viktiga 

informationskanaler för ovan nämnda interaktion. Syftet är att belysa enskilda aktörers roll 

som komponenter i en större helhet genom vilken Value Propositions formas. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning. 

 

2.1 ETT AKTUELLT PERSPEKTIV PÅ VÄRDESKAPANDE; SERVICE DOMINANT LOGIC   

Det värde som konsumtionen av en viss vara gav konsumenten betraktades länge som någonting 

som tillfördes produkten, i typfallet en fysisk vara, under produktionsprocessen. Eftersom värdet, 

enligt detta synsätt tillkommer under produktionen blir producenten den som konstruerar och 

definierar värdet vilket sedan överförs till konsumenten vid försäljningstillfället. Detta synsätt 

som kommit att få benämningen ”Goods Dominant Logic” (GDL) har allteftersom kommit att 

ifrågasättas. Det alternativa synsätt som vuxit fram är baserat på tanken att värdet med en 

produkt inte tillförs under produktionsprocessen, utan uppstår när produkten väl används av 

konsumenten. (Se Vargo & Lusch, 2004; 2008 m.fl.). 

Enligt Vargo & Lusch m.fl. uppstår värdet genom att en resurs, exempelvis en fysisk vara, 

kombineras med användarens kunskap om hur varan kan användas för att fylla någon typ av 

funktion eller tillhandahålla någon form av tjänst. De menar vidare att alla företag, i mer eller 

mindre utsträckning, ägnar sig åt försäljning av tjänster eftersom i princip alla produkter, även de 

som till synes utgörs av fysiska varor, innehåller tjänsteelement som i sig påverkar och/eller 

utgör grunden för användarens upplevelse av det värde som produkten tillför. Enligt detta 
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synsätt, som i motsats till den tidigare dominerande GDL fått betäckningen ”Service Dominant 

Logic” (SDL), är den fysiska produkten endast en bärare av en potentiell tjänst och 

värdeskapandet i sig sker när användaren använder varan till att utföra tjänsten. (Se t.ex. Vargo 

& Lusch, 2004; 2008 m.fl.) 

Den fysiska varan utgör i sammanhanget ett exempel på en så kallad operand resurs, ett verktyg 

som kräver en användare med kunskap om hur verktyget ska användas för att det skall kunna 

utföra något. Kunskapen om hur den fysiska varan kan användas för att utföra tjänsten som 

medför nytta för användaren utgör en så kallad operant resurs. Värdeskapandet består alltså av 

en kombination av operanda och operanta resurser som tillhandahålls av både producenten och 

konsumenten.  Fysiska varor är operanda resurser, statiska objekt som även om de ”laddats” med 

kunskap under produktionsprocessen, måste kombineras med ytterligare operanta resurser såsom 

kunskap om hur de ska användas av användaren för att värde ska kunna uppstå. 

2.2 ATT KOMMUNICERA VÄRDE; VALUE PROPOSITION 

Eftersom producenten inte ensam skapar värdet kan denne inte heller i förväg till fullo avgöra 

vilken funktion produkten kommer att få för konsumenten och/eller vilken nytta/värde produkten 

kommer att tillföra denne. Det producenten egentligen säljer är därmed möjligheter att skapa 

värde och det som marknadsförs är erbjudanden om potentiellt värdeskapande (Value 

Propositions) med hjälp av produkter och tjänster. Begreppet Value Proposition, som utgör en av 

de grundläggande utgångspunkterna i SDL, härrör ursprungligen från managementkonsultfirman 

McKinsey & Co som på 1980-talet formulerade konceptet som en del i ett system för 

tillhandahållande av värde i tre steg; 1) välj värde, 2) tillhandahåll värde, och slutligen 3) 

kommunicera detta värde. (Ballantyne et al., 2011).  

Inom forskningen dyker begreppet Value Proposition först upp i Lanning & Michaels (1988) 

arbete som fokuserar på utformningen av Value Propositions och skapandet av system för att 

leverera/tillhandahålla värde (Frow & Payne, 2011).  

Rintamäki et al. (2007) delar in Value Propositions i fyra olika kategorier baserat på 

konsumentens upplevelse av vilka behov som aktuellt Value Proposition kan anses fylla. Dessa 

kategorier utgörs av 1) ekonomiska behov som främst påverkas av produktens pris, 2) 

funktionella behov där produktens “praktiska” användbarhet formar bilden av aktuellt Value 
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Proposition, 3) känslomässiga behov som bygger på konsumentens tidigare egenupplevda 

erfarenheter samt 4) symboliska behov där aktuellt Value Proposition speglar konsumentens 

behov av självförverkligande. 

Länge betraktades Value Propositions som just erbjudanden som antogs vara av värde för 

konsumenterna och som förmedlades till marknaden via marknadsföring med förhoppningen att 

potentiella kunder skulle anta erbjudandet. Erbjudandet skulle förmedla hur de förväntade 

egenskaperna hos den produkt som marknadsfördes var kopplade till den tilltänkta kundens 

behov, samt det pris som den tilltänkta kunden skulle behöva betala för att få dessa behov 

tillgodosedda med hjälp av produkten (Ballantyne et al., 2011). Lanning & Michaels (1988) 

definierar begreppet Value Proposition som; nytta/fördelar som erbjuds en kundgrupp 

tillsammans med det pris kunden förväntas betala för att erhålla den erbjudna nyttan/fördelarna.  

Med utgångspunkt i SDL är det dock viktigt att poängtera att Value Propositions inte 

nödvändigtvis måste riktas från producenten till konsumenten, vilken är den konventionella 

tolkningen enligt GDL. (Ballantyne et al., 2011). Financial Times Lexicon använder (med 

hänvisning till Longman Business English Dictionary) definitionen: de fördelar en produkt eller 

tjänst tillhandahåller kunderna, i synnerhet genom att vara annorlunda eller bättre än 

konkurrerande produkter eller tjänster.  

Vargo & Lusch (2008) menar att kunden alltid är delaktig vid värdeskapandet, att producenten 

därmed aldrig ensam kan tillhandahålla värdet utan endast tillhandahålla Value Propositions, att 

en syn på produkter som förmedlare eller bärare av tjänster alltid måste ha sin utgångspunkt i 

relationen med kunden, att alla sociala såväl som ekonomiska aktörer agerar genom att integrera 

[operanda och operanta] resurser med varandra samt att värde alltid definieras av användaren. 

Synsättet gör gällande att marknadstransaktioner i grund och botten utgörs av utbyte av 

information/kunskap i form av operanta och operanda resurser mellan olika aktörer (Vargo & 

Lusch, 2004; 2008). Edvardsson et al. (2010) menar att detta utbyte i sin tur påverkas av de 

inblandade aktörernas socialt konstruerade verklighetsuppfattning, vilket medför att en indirekt 

personlig relation mellan aktörerna mer eller mindre alltid är närvarande.  

Ballantyne & Varey (2006) menar att förutsättningen för att en konstruktiv sådan relation skall 

kunna formas, är att de inblandade aktörerna ges möjlighet att forma sin egen uppfattning av 
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värde i den aktuella transaktionssituationen och kommunicerar denna uppfattning av värde till 

sina motparter. Denna kommunikationsprocess innefattar de fördelar som parterna har att vinna 

på transaktionen och de fördelar de eventuellt måste ge upp för att transaktionen ska komma till 

stånd. Tillsammans utformar aktörerna gemensamt ett Value Proposition i form av ett ömsesidigt 

”avtal” som förenar parternas subjektiva uppfattningar av det värde som transaktionen erbjuder 

genom ömsesidiga åtaganden. (Ballantyne & Varey, 2006). 

Enligt Ballantyne et al. (2011) formas Value Propositions alltid genom växelverkan mellan de 

aktörer som är inblandade i transaktionen. Dessa aktörer behöver inte bestå av producenter som 

interagerar med konsumenter och inte heller behöver producenterna vara de aktörer som inleder 

interaktionen. Resonemanget sammanfattas i följande utgångspunkter: 1) ett potentiellt Value 

Proposition kan utformas i förväg av en marknadsaktör och det finns ingen anledning att utgå 

ifrån att aktören typiskt sett måste vara en producent enligt konventionell logik. När detta 

”utkast” till Value Proposition är utformat och presenterat för motparten utgör det ett slags 

”förhandlingsunderlag” med syftet att möjliggöra ömsesidiga fördelar för parterna. 2) De 

inblandade aktörerna kan nu tillsammans skapa och vidareutveckla aktuellt Value Proposition, 

för att möjligöra gemensamt värdeskapande över tid. 3) Resultaten av processen att gemensamt 

utforma Value Propositions kan bedömas och utvärderas individuellt av någon av de inblandade 

parterna oberoende av de andra vilket innebär att även om Value Propositions formas gemensamt 

så är värdeskapandet alltid unikt och individuellt för varje enskild mottagare, eller som Vargo & 

Lusch (2008) uttrycker det: värde är till sin natur alltid unikt definierat av mottagaren (FP10). 

Värdeskapande är enligt ovanstående synsätt en idiosynkratisk, experimentell och kontextuell 

process (Vargo & Lusch, 2008), där marknaden skall betraktas som ett forum där information 

utgör den primära handelsvaran (se t ex. Vargo & Lusch, 2004; Prahalad & Ramaswamy, 2008). 

Det medför att konsumenten utvärderar aktuellt Value Proposition associerat med en viss 

produkt utifrån den aktuella kontext som råder vid ett visst tillfälle (Vargo & Lusch, 2008). 
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2.3 VÄRDE SOM SOCIAL KONSTRUKTION; VALUE-IN-SOCIAL-CONTEXT 

Edvardsson et al. (2010) menar att kontexten som omger en viss konsumtionsprocess utgörs av 

mer än bara de inblandade [operanta och operanda] resurserna hos produkten respektive 

konsumenten. Kontexten utgörs också av den sociala struktur som på olika sätt omger 

konsumtionsprocessen vilket medför att sociala krafter som exempelvis normer och värderingar 

därmed påverkar värdeskapandeprocessen. Teorier som behandlar sociala 

konstruktionsmekanismer menar att uppfattningen av meningen med och innebörden av 

[operanta och även operanda] resurser, utgörs av socialt konstruerade tolkningar. (Edvardsson et 

al., 2010). 

Även om denna socialt konstruerade verklighetsuppfattning är subjektiv till sin natur så påverkas 

individens uppfattningar av andra människor i individens sociala omgivning. Upplevelsen av 

värde avgörs alltså av individens uppfattningar tillsammans med den sociala konsensus eller 

intersubjektiva dimension som eventuellt råder kring värdet ifråga. Upplevelsen av värde [och 

därmed också av Value Propositions] är därmed alltid relativ (Edvardsson et al, 2010). Olika 

aktörer i den sociala omgivningen har också olika möjlighet att påverka den sociala konsensus 

som råder. Aktörer med högre status kan påverka uppfattningen hos aktörer med lägre status, 

även om det faktiska resultatet av konsumtionsprocessen hålls oförändrat (Edvardsson et al, 

2010). Detta understryker ytterligare att värde i grund och botten är socialt konstruerat. Det är 

vidare värt att poängtera att de socialt konstruerade förutsättningarna för 

värdeskapandeprocessen inte är statiska utan påverkas av exempelvis ökad erfarenhet av 

konsumtionen eller på grund av andra faktorer som förändras över tid (Edvardsson et al, 2010). 

Tidigare erfarenheter påverkar de förväntningar som råder inför nästa konsumtionstillfälle vilket 

också påverkar uppfattningen av associerat Value Proposition. Värde har alltid en kollektiv och 

intersubjektiv dimension och bör därför förstås som värde i social kontext. Hur olika resurser, 

inblandade i värdeskapandet definieras och värderas, beror på den sociala kontexten vilket 

innebär att de inblandade aktörernas status eller roller vid en viss interaktion kan vara 

asymmetriska relativt varandra. (Edvardsson et al., 2010) 
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2.4 VALUE PROPOSITIONS FORMAS GENOM INTERAKTION MELLAN AKTÖRER I NÄTVERK 

Mekanismerna som formar värde och Value Propositions verkar via ett nätverk av olika aktörer, 

sociala såväl som ekonomiska, som omger konsumenten vid konsumtionstillfället. Vikten av att 

betrakta andra aktörer utöver de konventionella producenter/återförsäljare och 

köpare/konsumenter när dessa nätverk behandlas har tidigare uppmärksammats inom 

marknadsföringsforskningen. Ett exempel på detta är Christopher et al:s (1991) “Six Markets 

Model” som illustrerar hur olika aktörer utgör knutpunkter i nätverk sammanlänkade genom 

relationer i olika former. (Frow & Payne, 2011). Dessa nätverk utgör system för värdeskapande 

genom utbyte av [operanta och operanda] resurser (se Vargo & Lusch m.fl.), där Value 

Propositions fungerar som en koordinationsmekanism för värdeskapande mellan aktörerna i 

nätverket (Bhattacharya & Korschun, 2008). Inom marknadsföringsforskningen används 

begreppet “marketing system” eller marknadsföringssystem, som en benämning på ett sådant 

nätverk. Ett marknadsföringssystem definieras som: ett nätverk av individuella aktörer eller 

grupper av aktörer sammanlänkade direkt eller indirekt genom återkommande och/eller 

gemensamt frivilligt deltagande i utbyte som skapar, ansamlar, transformerar och 

tillhandahåller olika produkter efterfrågade av konsumenterna. Världsekonomin i sin helhet kan 

betraktas som ett marknadsföringssystem, men enskilda sådana system kan också identifieras på 

andra skalnivåer. Exempel på detta är enskilda marknadstransaktioner, en uppsättning av flera 

marknadstransaktioner med specifika producenter/återförsäljare och köpare/konsumenter 

inblandade, en specifik marknadsaktör eller ett nätverk av olika marknadsaktörer. (Frow & 

Payne, 2011). Nätverket av producenter/återförsäljare av kosttillskottsprodukter, användarna av 

dessa produkter inom styrketräningskulturen och andra aktörer som på olika sätt är inblandade i 

hur Value Propositions associerade med dessa produkter formas, kan exempelvis betraktas som 

ett marknadsföringssystem.  

Begreppet word-of-mouth (WOM) beskriver konsumtionsrelaterat informationsutbyte genom 

informell kommunikation mellan aktörer i nätverket. Marsden (2007) definierar begreppet som: 

kommunikation mellan olika aktörer (exempelvis mellan konsumenter) angående produkter. 

Rosen (2002) definierar det i sin tur mer konkret som all muntlig kommunikation med vänner, 

familj och kollegor angående produkter. Nyilasy (2007) betonar i sin behandling av begreppet att 

kommunikationen samtidigt ska vara i icke kommersiellt syfte. Word-of-Mouth har visat sig ha 
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ett stort inflytande på konsumenters köpbeteende (se bl.a Richings & Root-Shaffer, 1998). I och 

med den informationsteknologiska utvecklingen har konsumenter numera möjligheten att nå och 

påverka andra konsumenter på ett snabbt och enkelt sätt med hjälp av exempelvis olika forum på 

internet. Den informationsteknologiska ”förlängningen” av den traditionella WOM-interaktionen 

har kommit att kallas electronic word-of-mouth (eWOM). Henning-Thurau et al. (2004) menar 

att konsumenters behov av social interaktion, ekonomiska incitament samt välvilja mot andra 

konsumenter som man upplever sig kunna relatera till genom sin egen ställning som konsument, 

är de huvudsakligen drivande faktorerna bakom fenomenet.  

Enligt Litvina et. al, (2008) är förtroende den faktor som mer eller mindre är avgörande när det 

gäller vilken påverkan en aktör har på en annan aktörs köpbeslut. WOM och eWOM har visat sig 

vara viktiga informationskällor för en konsument som står i begrepp att fatta ett köpbeslut, just 

på grund av det höga förtroendet som kommer av att kunna relatera till andra konsumenter. 

Typiska exempel på plattformar för eWOM är sociala nätverk (Facebook, Twitter, Instagram), 

nätbaserade diskussionsforum (Prisjakt.se, Flashback.org, Alltomkosttillskott.com), bloggar 

(Axonblogg.se, Styrkelabbet.se) och kommentarsfält i internetbutiker eller hos nyhetsförmedlare 

såsom exempelvis tidningar. 

Enligt Ballantyne et al. (2011) har informationsteknologins utveckling förändrat företagens syn 

på marknaden. Marknaden betraktas numera som ett nätverk av sociala aktörer med ekonomiska 

intressen, en miljö där all kommunikation och interaktion mellan företag och marknaden 

förväntas ha direkta ekonomiska konsekvenser. Från företagens sida har man varit tvungna att 

anamma ett strategiskt perspektiv som tar hänsyn till det nätverk som konsumenter, leverantörer, 

anställda och andra intressenter ingår i. Stauss (1997, 2000) som diskuterar potentiella hot såväl 

som möjligheter för företag i kölvattnet av ökad konsumentkommunikation, definierar eWOM 

som: ett positivt eller negativt uttalande om en produkt eller ett företag av en potentiell, 

nuvarande eller före detta kund, som gjorts tillgänglig för en mängd personer eller institutioner 

via internet. Konceptet med ”viral” marknadsföring utgör ett exempel på den inneboende 

potentialen med eWOM. Viral marknadsföring förekommer när ett attraktivt Value Proposition 

föranleder tredjeparts aktörer [andra än de aktörer från vilka aktuellt Value Propositions direkt 

härrör eller initialt främst riktar sig till], att vidarebefordra aktuellt Value Propositions till flera 

genom frivillig informationsspridning på eget initiativ. (Frow & Payne, 2011). 

http://alltomkosttillskott.com/
http://alltomkosttillskott.com/
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2.5 SAMMANFATTNING  

Av ovan redovisade resonemang kan ett antal relevanta slutsatser för uppsatsen identifieras. 

Värde är inte någonting statiskt som tillförs produkten under tillverkningsprocessen utan uppstår 

när de inneboende resurserna inbyggda i produkten används tillsammans med de inneboende 

resurserna hos konsumenten. Även om de inbyggda resurserna i en massproducerad produkt är 

desamma för samtliga exemplar, är resurserna hos konsumenterna unika för varje individ. 

Värdeskapandet blir därmed aldrig helt identiskt även om de inblandade varorna är identiska 

utan skiljer sig för varje konsument. Inte heller blir värdeskapandet identiskt varje gång en viss 

konsument använder samma eller lika vara vid olika tillfällen, eftersom kontexten som påverkar 

konsumentens uppfattningar står i konstant förändring över tid.  

Eftersom en vara aldrig kan innehålla ett standardiserat värde kan tillverkare/återförsäljare aldrig 

heller erbjuda konsumenten ett standardiserat Value Proposition. Uppfattningen av aktuellt 

Value Proposition påverkas exempelvis av den sociala kontext konsumenten befinner sig i. Den 

nutida sociala miljön påverkas exempelvis av dagens utbredda informationsteknologi som 

möjliggör kommunikation mellan människor som sträcker sig längre än det sociala kontaktnät 

som är möjligt genom personlig fysisk interaktion. Konsumentens uppfattning av en produkts 

Value Proposition formas således potentiellt tillsammans med andra konsumenter medelst 

interaktion via virtuella såväl som fysiska sociala nätverk. I sådana nätverk, även kallade 

marknadsföringssystem, figurerar även andra aktörer som på olika sätt har intressen i, och bidrar 

till, utformningen av Value Propositions. Nätverket av producenter/återförsäljare av 

kosttillskottsprodukter, användarna av dessa produkter inom styrketräningskulturen och andra 

aktörer som på olika sätt är inblandade i att Value Propositions associerade med dessa produkter 

formas, kan exempelvis betraktas som ett marknadsföringssystem.  
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3. METOD 

Avsnittet inleds med en precisering av hur tre för uppsatsen centrala begrepp fortsättningsvis 

bör förstås. Därefter behandlas de teoretiska definitionerna av den intervjumetodik som studien 

använder sig av. Sedan följer en redovisning av intervjuernas utformning mer konkret och hur 

denna utformning är avsedd att fånga det som uppsatsen avser undersöka. Därefter redovisas 

urvalet för intervjuerna samt en redovisning av genomförandet. Reflektioner kring validitet och 

reliabilitet återfinns löpande i anslutning till de sammanhang de är aktuella. 

 

3.1 BEGREPP OCH DEFINITIONER 

Med Value Proposition avses formellt: de fördelar en produkt eller tjänst tillhandahåller 

kunderna, i synnerhet genom att vara annorlunda eller bättre än konkurrerande produkter eller 

tjänster (Longman Business English Dictionary, 2000).  

Med fysiska och virtuella sociala nätverk avses i sammanhanget det nätverk av 

producenter/återförsäljare av kosttillskottsprodukter, användarna av dessa produkter inom 

styrketräningskulturen och andra aktörer som på olika sätt är inblandade i att Value Propositions 

associerade med dessa produkter formas. För en mer formell definition se Frow & Payne (2011) 

med hänvisning till bland annat Layton (2007; 2008).  

Med kosttillskottsprodukter avses produkter listade under kategorin “Kosttillskott” hos 

Gymgrossisten, en av nordens ledande återförsäljare av kostillskott och träningsprodukter 

(Gymgrossistens hemsida). I Bilaga 2 återfinns Gymgrossistens beskrivningar av några av de 

preparat som förekommer i studien.   
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3.2 UNDERSÖKNINGSMETODIK; TEORETISK BAKGRUND   

För att kunna samla in data med erforderlig validitet och reliabilitet är det viktigt att den 

undersökningsmetodik som tillämpas passar studiens forskningsansats, syfte och frågeställning. I 

en studie av explorativ karaktär där det saknas omfattande tidigare empiriska forskningsresultat 

att utgå ifrån, är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ intervjumetodik (Saunders et. al., 

2012). Denna typ av intervjuer är lämplig då frågeställningen är av komplex natur, ”open ended” 

och det saknas en på förhand detaljerad struktur för exakt vilka frågor och i vilken ordning 

frågorna kommer att bli aktuella i respektive intervju (Easterby-Smith et al., 2008; Jankowicz, 

2005). De intervjuer som genomförts i studien inom ramen för denna uppsats är av typen ”icke 

standardiserade” semistrukturerade intervjuer. Ett annat namn för denna sorts analysmetod är 

kvalitativa undersökningsintervjuer som vidare beskrivs i King (2004). Sådana intervjuer 

utformas utifrån vissa fördefinierade teman eller preciserade nyckelfrågor vilka sedan kan 

kompletteras med följdfrågor om behov finns att utveckla eller förtydliga det som diskuteras 

(Saunders et al. 2012). Den inledande frågan anses ytterst viktig vid denna typ av metodik då den 

formar den initiala riktningen samt stilen på intervjun (Saunders et al. 2012). Därför kan det vara 

lämpligt att respondenten först ges möjlighet att fritt med egna ord berätta om sina tankar och 

erfarenheter angående ämnet för de teman som intervjuerna avser belysa.   

Det finns ett antal potentiella fallgropar med denna intervjutyp. En är reliabiliteten; 

problematiken gällande om resultatet skulle förbli detsamma i det fall att intervjuerna skulle 

utföras av andra (Saunders et al. 2012). En påverkande faktor i detta sammanhang är den så 

kallade intervjuareffekten, vilket innebär att intervjuarens egna kommentarer, tonfall och 

kroppsspråk med mera, kan påverka hur respondenten svarar. En annan problematik är ifall de 

intervjuade personerna känner sig obekväma och/eller motvilliga vad gäller att dela med sig av 

information relevant för studien som intervjuaren eftersöker. Vidare kan problematik avseende 

generaliserbarhet och validitet förekomma då urvalet vid kvalitativa studier löper risk att bli 

missvisande för populationen som helhet. Anledningen till detta kan exempelvis vara att endast 

personer med viss karaktäristik väljer att medverka eller att urvalet av olika anledningar helt 

enkelt är koncentrerat till vissa undergrupper som ej kan anses representera hela populationen på 

ett rättvist sätt. (Saunders et al. 2012). 

 



15 
 

3.3 OPERATIONALISERING 

Intervjuernas första del bestod av att respondenterna mer eller mindre fritt med egna ord gavs 

möjlighet att berätta om sina tankar och erfarenheter kring kosttillskottsprodukter och de ämnen 

de ansåg relaterade. Detta gav också intervjuarna värdefulla uppslag på vad som eventuellt skulle 

kunna tas upp som följdfrågor i intervjuns andra, mer strukturerade del.   

I intervjuernas andra del ombads respondenten berätta om sina tankar och erfarenheter 

utifrån tre teman presenterade av intervjuarna. Det första temat rör beslutsprocessen inför 

valet att införskaffa kosttillskottsprodukter. Här ligger fokus på inhämtning, hantering och 

värdering av information. Syftet med detta är att skapa förståelse för hur respondentens 

uppfattning av Value Propositions associerade med kosttillskottsproduker är konstruerad 

samt teckna en bild av hur det nätverk av aktörer som omger respondenten ser ut. Detta tema 

berör forskningsfråga 1. Det andra temat behandlar i (tillämpliga fall) aktörerna i detta 

nätverk och hur informationen från dessa aktörer värderas. Fokus här är att närmare 

undersöka de roller eller den status i nätverket som respondenten tillskrev aktörerna och hur 

detta påverkar värderingen av informationen. Syftet är att närmare undersöka aktörernas roll 

och påverkan i nätverket. Detta tema berör forskningsfråga 2 (och 3). Det sista temat 

behandlar användarens egen erfarenhet av träning och av kosttillskottsprodukter. Fokus 

ligger på användaren själv och hur dennes självbild i form av egna egenskaper, erfarenheter 

och föreställningar eventuellt påverkar de förväntningar som i sin tur påverkar upplevelsen 

av Value Propositions. Detta tema berör forskningsfråga 3. För att sedermera kunna 

analysera och illustrera denna dimension av materialet var det viktigt att göra en 

kategorisering av användarna baserat på erfarenhetsnivå. Respondenterna delades därför i 

efterhand upp i mindre, respektive mer, erfarna användare. Begreppen mindre 

erfarna/nybörjare respektive mer erfarna, används endast som ett sätt att kategorisera 

respondenterna i intervjustudien relativt varandra och avser inte att säga någonting om hur 

graden av erfarenhet ställer sig relativt styrketräningsutövare och kosttillskottskonsumenter i 

sin helhet.  

Det var aldrig intervjuarnas avsikt att be respondenterna att ta ställning till begreppet Value 

Proposition som studien avser abstrahera då detta begrepp får anses otympligt och svårhanterligt 

för personer som inte är insatta i ämnet. 
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3.4 INTERVJUERNA 

Urvalet består av personer som 1) styrketränar och 2) använder kosttillskottsprodukter avsedda 

att förbättra prestationen under träning och/eller resultatet efter träningen. För att säkerställa att 

ett erforderligt antal intervjuer kunnat genomföras har respondenterna sökts i intervjuarnas 

direkta (bekantskapskrets) eller indirekta (bekantas bekanta) sociala närområde. Detta medför att 

urvalet inte kan betraktas som representativt för populationen styrketräningsutövare och/eller 

kostillskottskonsumenter. Studiens kvalitativt explorativa natur medför att avsikten inte heller är 

att det material som framkommer skall användas för att dra generella slutsatser avseende 

populationen. Syftet är att belysa hur Value Propositions formas genom interaktion mellan 

aktörer i nätverk på djupet snarare än på bredden.    

Datainsamlingen genomfördes i form av 16 semistrukturerade intervjuer om 20 till 40 minuter 

vardera med personer som idag använder kosttillskottsprodukter i samband med styrketräning. 

Majoriteten (14 av 16) av de intervjuade personerna bestod av män i åldersspannet 19 till 29 år. 

Respondenterna erbjöds anonymitet vilket tre valde. 

Under intervjuerna har respondenterna i möjligaste mån givits möjlighet att fritt med egna ord 

berätta om sin erfarenhet och tankar kring de teman som intervjuerna avsåg beröra. Detta för att 

minimera risken att respondenternas svar påverkades utifrån de förväntningar som intervjuarna 

kanske omedvetet projicerar på respondenterna Eftersom den analytiska kopplingen mellan 

empiriska data och teoretiska verktyg skulle ske av intervjuarna efter att datainsamlingen 

avslutats var det av yttersta vikt för analysen att respondenternas svar inte påverkas av 

intervjuarnas förväntningar. Risken skulle i så fall vara att de slutsatser som analysen resulterar i 

blir något av en självuppfyllande profetia. 

Intervjuarnas avsikt har hela tiden varit att stämningen under intervjuerna skulle uppfattas som 

vänlig, icke dömande samt innehålla lättförstådda beskrivningar av de teman och följdfrågor som 

förekom under intervjuernas andra del. Avsikten var vidare att följdfrågorna i möjligaste mån 

skulle fortsätta att vara ”öppna” och alltså inte uppfattas som ja- eller nej-frågor. Genomgående 

önskades minimal styrning av diskussionerna. Syftet med följdfrågorna var att få förtydliganden 

och förklaringar kring vad respondenten sagt tidigare. Den information som framkommit under 

intervjuerna har skrivits ner i notform (Saunders et al, 2012).  
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4. EMPIRI 

Avsnittet inleds med berättande redovisning av det material som framkom under intervjuerna 

med respondenter med mindre erfarenhet av styrketräning och kostillskottsprodukter, för att 

sedan övergå till de respondenter med större erfarenhet av styrketräning och som använder fler 

och mer avancerade kosttillskottsprodukter. Därefter följer generella observationer om urvalet 

i sin helhet oavsett erfarenhetsnivå. Sammanfattande redovisningar av materialet varvas med 

enskilda citat samt citat som härstammar från tillfällen där respondenterna ombetts summera 

sina tankar efter en diskussion. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. För en beskrivning 

av de preparat som förekommer i materialet; se Bilaga 2.  

 

4.1 MINDRE ERFARNA ANVÄNDARE 

Ungefär hälften av respondenterna förklarade att den första uppfattningen av en 

kosttillskottsprodukt tog form efter samtal med vänner som uppfattades ha större erfarenhet av 

styrketräning än respondenten själv. Ju större sådant kunskaps- och erfarenhetsgap mellan 

aktören som rekommenderade ett kosttillskott och respondenten, desto högre påverkan hade 

tipsaren. Ett exempel på detta är en man, Petter, med några månaders erfarenhet av styrketräning. 

Petter lade stor vikt vid rekommendationer från en bekant med ett lika kritiskt synsätt som 

respondenten själv avseende effekterna med kosttillskottsprodukter (ansåg att det mesta som bäst 

ger en placeboeffekt). Denne bekant hade dessutom studerat kostvetenskap och ansågs av 

respondenten som en erfaren styrketränare;  

“Jag frågar oftast [vän] när det gäller träning och sånt som kosttillskott och mat i 

övrigt då han har gymmat sedan han var 15 år [är idag 25] och pluggar till att bli 

personlig tränare och kostvetare. Sedan har han samma syn på kosttillskott som mig, 

nämligen att jag tror det mesta är onödigt skräp som de [producenter/återförsäljare] 

försöker lura på folk som inte vet bättre.” (Petter, 25 år) 

Petter förklarade vidare att han såg denne person som en ”intermediär av vetenskapliga rön” 

vilket var grundorsaken till varför han oftast följde dennes rekommendationer.  
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En annan man, Daniel, började med styrketräning för ungefär för två och ett halvt år sedan. Han 

klassificerar sig själv som nybörjare och beskriver att han valde sin första kosttillskottsprodukt 

baserat på information som inhämtats från forum, bloggar och hemsidor han hittat efter 

internetsökningar på olika begrepp inom ämnet styrketräning och muskelbyggande.  

“Jag kände ingen som styrketränade så jag googlade på det och hittade trådar på 

Flashback [ett anonymt diskussionsforum] om styrketräning samt några bloggar som 

verkade trovärdiga. Speciellt en som användarna på Flashback också refererade till 

hyfsat ofta [Axons blogg]. Han [Axon] verkade ha fått bra resultat och han använde 

några kosttillskott som många också verkade göra av de som skrev på Flashback. 

Ungefär i denna veva bestämde jag mig för att testa i alla fall proteinpulver, då mer 

eller mindre alla verkade använda det.” (Daniel, 23 år) 

När Daniel på detta vis bildat sig sin uppfattning begav han sig till ”första bästa svenska 

internetbutik” som sålde kosttillskottsprodukter, vilket i detta fall var Gymgrossisten och köpte 

det proteinpulver som låg på topplistan utan vidare funderingar. Senare i sin träningskarriär gav 

de vänner som också styrketränade, ansågs mer erfarna samt hade en fysik som Daniel menade 

låg nära sina egna ideal, honom tips om ytterligare produkter. Preparaten som dessa använde 

utöver proteinpulver, var BCAA och PWO. Denna gång ödslade Daniel inte tid på ytterligare 

internetsökningar utan gick på de användaromdömen för olika BCAA-produkter som återfinns i 

direkt anslutning till de olika produkterna på Gymgrossistens hemsida, där han valt att handla. 

Vid köp av PWO-preparatet valde han samma produkt som sina mer erfarna och fysiskt större 

(muskelvolym) bekanta, utan att jämföra de olika produkternas användaromdömen, till skillnad 

från fallet med BCAA-produkterna. Enligt Daniel hade vännerna målat upp en så intressant bild 

av effekterna av PWO-preparatet att han ville testa exakt samma. Sitt konstaterande om att 

effekterna och därmed också det funktionella värdet av produkterna faktiskt var reella, 

motiverade han med; 

“Jag fick en j***a energi och efter att ha gått upp till två skopor per portion så 

började det krypa och sticka under huden kändes det som, vilket [vän 1] och [vän 2] 

även hade beskrivit.” (Daniel, 23 år) 
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Ett annat exempel är en nybörjare, Pierre, som började använda kosttillskott efter att ha rådfrågat 

personal på sitt gym, samt sin kampsportstränare som hade den fysik och funktionella styrka han 

själv hade som mål. Pierre ansåg det inte heller motiverat med ytterligare informationssökning 

utan var redan tillräckligt övertygad om att produkterna var värda pengarna; 

“Jag frågade min tränare om han använder några preparat, och fick då tips på 

några produkter som han menade var okej att börja med.” (Pierre, 28 år) 

Merparten av respondenterna med lägre erfarenhetsnivå påverkades starkt av vänner och bekanta 

samt namngivna bloggare, vilka uppvisade resultat motsvarande respondenternas egna 

träningsmål. De faktorer som till synes ökade respondentens förtroende för aktörerna och därmed 

även aktörernas påverkan bestod av: uppvisat resultat, identifierbarhet samt erfarenhets- och 

kunskapsgap. Höga värden på en eller flera av dessa faktorer medförde att respondenterna 

generellt inte ansåg det nödvändigt att vända sig till ytterligare aktörer för att få mer information. 

De bestämde sig oftast direkt för att i alla fall testa de produkter som dessa aktörer 

rekommenderat.  

“När jag började träna fick jag tips från pålitliga källor om vad jag skulle börja 

använda och gick inte så mycket mer in på vad den faktiskt gjorde eller innehöll för 

jag kunde då ingenting om kosttillskott, jag hoppades bara på att de skulle funka helt 

enkelt. Det har ändrats med tiden då jag läst mycket om vad som är viktigt att få i sig 

och har läst mer om produkten och alla smågrejer som att det till exempel är ovärt 

att köpa kreatin om du ändå får i dig det ifrån din PWO. Jag tycker det är viktigt att 

läsa allt om vad som finns i dina produkter.” (Patrik, 27 år) 

Ett fåtal nybörjare som uppgav att vänner och bekanta förmedlat den första kontakten med 

kosttillskottsprodukter, hade på egen hand gått vidare till internet för ytterligare 

informationssökning. Ofta fann man bloggar, forum och andra artiklar som antingen styrkte eller 

förkastade de påstådda effekterna som vännerna uppgivit. Denna process förekom generellt då 

respondenterna hade någon form av tidigare erfarenhet i ämnet och/eller då den tipsande aktören 

uppfattades som relativt oerfaren. De internetkällor som vägde tyngst i dessa fall var namngivna 

bloggare samt anonyma användaromdömen, typiskt sett från Gymgrossistens hemsida, där dessa 

är vanligt förekommande. 
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4.2 MER ERFARNA ANVÄNDARE 

Två relativt erfarna respondenter besökte frekvent forum om styrketräning och kosttillskott, samt 

diskuterade dessa ämnen med vänner som ansågs vara jämbördigt erfarna. Dessa vände sig 

därefter ofta till en bekant som tävlade i bodybuilding samt tyngdlyftning, för att höra dennes 

åsikter kring kosttillskottsprodukter som fångat respondenternas intresse.  

“Jag vet att [bodybuilder] bara använder sånt som han är övertygad om att det 

funkar. Det var han som fått mig att inse att mycket preparat är bogus då det faktiskt 

finns få bevis på att många produkter faktiskt funkar...”. (Daniel, 27 år) 

De tillfrågade hade som mål att lägga på sig muskelmassa och gå upp i vikter så fort som möjligt 

och lade stor vikt vid aktörens synpunkter. Respondenterna upplevde att aktören hade uppnått 

markanta resultat vad gäller ökning av muskelvolym och styrka samtidigt som han verkade 

oerhört påläst om allt som rörde bodybuilding och tyngdlyftning; 

“... han har kontakter inom sporten som har mer erfarenhet och bättre resultat än 

honom, vilka är de han själv får tips av om vad som är bra…” (Daniel, 27 år) 

En rekommendation från denne bekant föranledde mottagarna att köpa i produkten i fråga och i 

hög grad fortsatte användandet kontinuerligt, oavsett om någon effekt upplevdes eller inte efter 

en tids användning. Respondenterna förlitade sig på att kosttillskotten hjälpte dem nå sina mål 

oavsett om de upplevde någon urskiljbar effekt eller inte av användandet.  

En man, Axel, var överlag skeptisk till hela konceptet med kosttillskottsprodukter och använde 

bara proteinpulver som han uppgav kändes mest logiskt och naturligt. Han upplevde att de få 

bloggar han läser inte känns helt genuina, utan ger sken av att i någon grad präglas av 

kommersiella intressen, i alla fall när det kommer till de kosttillskottsprodukter som omnämns.  

“... jag använder bara proteinpulver och försöker vara så naturlig som möjligt. Jag 

läser ofta Axons blogg men det är mest för råd om träning eller kost [exklusive 

kosttillskott]. Han [Axon] använder mer produkter än jag men jag tycker det känns 

som han får betalt för att lovorda en del.” (Axel, 29 år) 
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En man, Robin, som styrketränat från och till i fyra år, men seriöst de senaste två åren använder 

ett flertal kosttillskottsprodukter, inklusive vissa mineraler och vitaminer. När han började 

styrketräna fanns det en person i hans umgängeskrets med mer erfarenhet av träning, som han till 

en början rådfrågade om vilka kosttillskott som kunde hjälpa honom att maximera effekterna av 

träningen. Därefter köpte han de produkter som denne bekant rekommenderat utan att söka efter 

andra informationskällor. Robin beskriver hur processen när han letar information ser ut idag; 

“Jag brukar googla och läsa lite bloggar om hur man bygger muskler vilket brukar 

leda till nya idéer om kosttillskott man kanske skulle kunna testa. Jag ogillar 

tidsslöseri och tar jag väl tiden att träna så mycket som jag gör, [fem till sex gånger i 

veckan] så vill jag få ut så mycket som möjligt av träningen.”  (Robin, 25 år) 

Filip, som tränat i tre år med målet att bli personlig tränare, köpte sina första kosttillskott efter att 

ha tipsats av vänner som han upplevde som mer insatta i ämnet. Filip har hunnit testa flertalet 

kosttillskottsprodukter och kan betraktas som väldigt påläst inom allt som rör styrketräning. Den 

ökade erfarenheten av diverse olika preparat har dock fått honom att omvärdera värdet med 

produkterna; 

“Jag har kört med lite allt möjligt i min träning. Muskelökande, gainer, PWO, 

kreatin, aminosyror, testoboosters m.m. En sak har jag lärt mig gällande träning och 

kosttillskott även om jag bara har varit aktivt inom området i tre år, är att du inte 

behöver så mycket kosttillskott för att känna att du ska få extra mycket av din 

träning. Du behöver inte mycket alls faktiskt, jag skulle säga att du kan köpa ett bra 

proteinpulver som innehåller aminosyror så är allt klappat och klart. Sen kan du 

lägga ner massvis med energi på din diet vilket egentligen är det viktigaste i din 

träning.”  (Filip, 19 år) 

Idag får Filip främst tips om och feedback på nya kosttillskottsprodukter genom andra vänner 

som tränar samt av en bekant med över tio års erfarenhet av styrketräning som arbetar på 

gymmet där han själv tränar. I andra hand vänder sig Filip till Gymgrossistens och/eller 

Proteinbolagets internetbutik där han söker efter den produkt som har fått bäst 

användaromdömen och betyg. 
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4.3 GENERELLA TENDENSER 

De vanligast förekommande kosttillskotten bland respondenterna var proteinpulver och kreatin. 

Samtliga tillfrågade använde proteinpulver. Därtill fanns det ett fåtal individer som använde 

olika mineraler, vitaminer samt prestationshöjande preparat.  

Tre respondenter påpekade att de undviker kosttillskottsprodukter vars positiva effekter inte har 

kunnat bekräftas vetenskapligt.  

“... jag har känslan av att det finns så många produkter och kommer så mycket nytt 

hela tiden att jag inte ens räknar med att det finns studier gjort på det mesta som 

säljs ändå.” (Anonym man, 25 år) 

Ett vanligt förekommande konsumtionsbeteende var att när man väl fattat sitt köpbeslut fortsatte 

man i regel att kontinuerligt använda samma produkt även om man inte kunde uppskatta hur stor 

effekt, om ens någon, den aktuella produkten hade. När valet väl var gjort var det alltså ovanligt 

att man omvärderade detta ställningstagande i framtiden och avbröt sitt användande. 

I de fall respondenterna saknande kontinuerlig kontakt med aktörer i sitt fysiska sociala nätverk 

med högre erfarenhetsnivå än de själva, så förmedlades nya idéer om kosttillskott främst genom 

bloggar, forum och andra sidor som kunde hittas genom styrketräningsrelaterade sökningar på 

internet.  

Flertalet respondenter uppgav att de konsekvent besökte sina favoritbloggar och forum för att 

hålla sig uppdaterade om nya trender. De bloggar som nämndes frekvent var generellt drivna av 

professionella bodybuilders som uppvisade en fysik som uppfattades motsvara respondenternas 

egna träningsmål. Bloggar som uppfattades som genuina och ärliga i kombination med en 

förment hög kunskapsnivå ökade förtroendet för den information som förmedlades. 

Intresseväckande idéer som respondenterna kom i kontakt med genom olika aktörer på internet 

ledde ofta till vidare informationssökning. Denna informationssökning bestod i vissa fall av 

sökningar efter vetenskapliga belägg. Denna frekvens av ytterligare informationssökning ökade 

generellt ju mindre pålitlig, erfaren och kunnig tipsaren uppfattades som. Majoriteten använde 

sig av de användaromdömen som återfinns i anslutning till olika produkter i internetbutiker 

(typiskt sett Gymgrossisten) som saluför kosttillskottsprodukter. Detta var ofta en 
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informationsbank som respondenterna lade stor vikt vid eftersom de uppgav sig kunna identifiera 

sig med informationslämnarna. Den generella uppfattningen var att informationslämnarna inte 

hade anledning att ljuga om sina erfarenheter av produkterna, exempelvis i kommersiellt syfte. 

En av respondenterna beskrev sin syn på hemsidan och dess funktioner som ett slags “testlabb” 

eller kvantitativ studie i miniatyr. De som skrev uppfattades som andra konsumenter som med 

gott uppsåt förmedlar sina upplevelser och erfarenheter. Respondenterna påpekade att ju fler 

användaromdömen en produkt hade, desto mer pålitliga uppfattades dessa omdömen vara. Den 

uppfattning man fick av den “konsensus” av användaromdömen avseende en viss produkts 

effekter och egenskaper, hade stort inflytande på köpbeslutet. 

“... när jag fått en idé brukar jag gå till Gymgrossistens forum för att läsa betyg och 

sånt skrivet av andra användare. Här skulle jag säga att det slutliga beslutet sker då 

jag tycker andra användares upplevelser är det bästa kvittot man kan få om en 

produkt funkar eller inte, förutom vetenskapliga studier, vilket jag oftast inte orkar 

försöka leta upp ändå [följt av skratt]...” (Robin, 25 år) 

Ingen av respondenterna uppgav att man sökte information om kosttillskottsprodukterna hos 

respektive tillverkare. Endast ett fåtal läste överhuvudtaget den produktbeskrivning som 

leverantören bifogar produkterna innan de fattade sitt köpbeslut. Den återkommande 

motiveringen till detta var att man ansåg att de effekter som tillverkarna utlovar är överdrivna till 

den grad att det påverkar trovärdigheten för produktkategorin i sin helhet för att inte nämna 

varumärkena.   

Axel som tränat i över två år använder ett fåtal kosttillskott poängterade att han har en väldigt 

kritisk inställning till den information som förmedlas av tillverkarna; 

“Jag tror inte på att det finns så många genvägar som det finns kosttillskott. De 

flesta har inga som helst studier som visar att de fungerar så vitt jag vet och ändå 

kostar många produkter så mycket som om alla mirakelpåståenden som finns på 

etiketten skulle vara sant.” (Axel, 29 år) 
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Utöver detta var specifikationerna ofta skrivna på ett sätt som respondenterna ändå inte upplevde 

sig kunna använda i sin bedömning då dessa innehöll många uttryck och ämnen som 

respondenterna ej kunde relatera till.   

Det fanns en generell uppfattning att erfarna styrketränare enbart använder ett fåtal produkter och 

att de uppfattar majoriteten av produkterna som verkningslösa. För att dra vinstlotten och hitta 

“rätt” produkt bland en stor mängd verkningslösa nitlotter gäller det således att finna en 

rekommendation från en aktör (annan än tillverkaren/återförsäljaren som man saknar förtroende 

för) med träningsresultat som liknar de man själv strävar efter.   

Som motiv till varför man valde att lägga pengar på kosttillskottsprodukter angav samtliga 

tillfrågade att man ville uppnå träningsresultat så fort som möjligt och att man därför var beredd 

att betala för ens en marginell chans att få ut det mesta av de timmar av slit man lägger på 

träningen.  

Det allmänt förekommande motivet med träningen i sig var att respondenterna ville skaffa sig 

ökad funktionell muskelstyrka och/eller bygga en muskulös och vacker kropp. En av 

respondenterna, med ambitioner att tävla i bodybuilding i framtiden, uppgav att dennes estetiska 

mål låg i linje med vad domare på tävlingsevenemangen värderar samt den fysiska estetiken hos 

ett fåtal vänner vilka också sysslade med bodybuilding. Estetiska mål, då oftast i form av ökad 

muskelvolym, nämndes av samtliga. Detta kan urskiljas i kommentar såsom: 

“Jag vill främst få en snygg kropp och jag skiter i vilka vikter jag klarar av.” och 

“Varför? För jag vill se snygg ut naken helt enkelt.” (Anonym man, 24 år) 

“Det är klart det känns lite tufft att kunna säga jag bänkar så, så många kilo men 

med handen på hjärtat så gör jag det mest för att det hjälper med tjejerna skulle jag 

ändå säga.” (Anonym man, 25 år) 
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4.4 SAMMANFATTNING  

Det allmänt förekommande motivet med träningen var att få en ökad muskelstyrka och/eller 

bygga en muskulös och vacker kropp. Motivet till att använda sig av kosttillskott, vilket samtliga 

respondenter angav, var att man ville uppnå träningsresultat så snabbt som möjligt. Ungefär 

hälften av respondenterna fick sin första uppfattning av kosttillskott från vänner och bekanta som 

uppfattades som mer erfarna än respondenten själv. Respondenter med lägre erfarenhetsnivå 

påverkades generellt främst av vänner och bekanta som motsvarade respondentens egen 

idealbild. Tipsade dessa aktörer om en produkt så följde respondenterna rekommendationen. 

Även aktörer i det virtuella nätverket såsom bloggar och diskussionsforum hade inverkan. 

Namngivna bloggare som motsvarade respondentens idealbild, var källor som åtnjöt förtroende 

hos respondenterna. Fåtalet respondenter uppgav att de efter att ha blivit tipsade av en aktör, på 

egen hand vidareutformat sin initiala uppfattning genom internetsökningar om kosttillskotten de 

hade blivit tipsade om. Faktorer som påverkade förtroende för vissa aktörer var: uppvisat 

resultat, identifierbarhet samt upplevd skillnad i kunskap och erfarenhet mellan respondenten och 

den aktuella aktören. När väl användningen av en kosttillskottsprodukt hade påbörjats, fortsatte 

vanligtvis användningen oavsett om man upplevde någon effekt eller inte. Respondenterna 

uppvisade en generellt skeptisk inställning till kosttillskottsprodukternas effekter vilket gjorde 

det viktigt att få rekommendationer från källor man fann tillförlitliga. Ingen av respondenterna 

uppgav att man lagt vikt vid den information som tillverkarna av kosttillskottsprodukter 

tillhandahåller.  
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5. ANALYS 

Avsnittet inleds med en redovisning av de huvudsakliga aktörer och aktörsrelationer som utgör 

det nätverk kring användaren genom vilket användarens uppfattning av Value Propositions 

associerade med kosttillskottsprodukter formas. Därefter följer en genomgång av de faktorer 

som påverkar hur olika aktörer och den information som förmedlas via interaktionen, värderas 

av användarna. Avsnittet avslutas med sammanfattande slutsatser, en återkoppling till 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor samt studiens teoretiska och praktiska implikationer.  

 

Det empiriska materialet visar att interaktion via direkt WOM mellan användare i samma fysiska 

sociala nätverk (vänner och bekanta) har stort inflytande på formandet av användarens bild av 

Value Propositions associerade med kosttillskottsprodukter. Näst störst inflytande har eWOM 

interaktion mellan användaren och de aktörer som användaren upplever sig kunna relatera till ur 

ett socialt perspektiv. Dessa aktörer utgörs typiskt sett av namngivna bloggare och användare 

som delar med sig av sina erfarenheter i form av användaromdömen på de sidor där 

kosttillskottsprodukter finns till försäljning. I dessa fall utgörs interaktionen mellan användaren 

och dessa aktörer av envägskommunikation där aktörerna utgör sändare och användaren 

mottagare. En indirekt växelverkan finns dock alltid närvarande eftersom ett användaromdöme 

måste författas och publiceras av en användare för att en annan användare ska kunna ska kunna 

ta del av det. Denna användares erfarenhet kan således ge upphov till ytterligare ett 

användaromdöme osv. (Se Ballantyne & Varey, 2006, Ballantyne et al., 2011, Edvardsson et al., 

2010, Henning-Thurau et al., 2004, Richings & Root-Shaffer, 1998. 

Informationskällor av mer formell karaktär såsom vetenskapliga artiklar tycks även de utöva ett 

visst inflytande på användarna, men ofta tycks information från dessa aktörer användas som ett 

sätt att “finslipa” ett Value Proposition som redan formats genom interaktion med andra aktörer 

(se Ballantyne et al., 2011). Värt att nämna är att ingen av respondenterna sökte någon form av 

dialog med dessa aktörer utan nöjde sig med sekundärdata.  
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Det empiriska materialet visar att förtroendet för den information som tillverkarna av 

kosttillskottsprodukter tillhandahåller är lågt eller obefintligt. Dessa aktörers bidrag till 

utformningen av det Value Proposition som associeras med de egna produkterna har alltså visat 

sig vara i princip obefintligt ur användarnas perspektiv, vilket är intressant ur ett 

marknadsföringsteoretiskt perspektiv (se Vargo & Lusch, 2004; 2008).     

När det gäller kanalerna genom vilka interaktionen mellan aktörer i nätverket sker (WOM och 

eWOM), tycks graden av påverkan en aktör har på användarens uppfattning av Value 

Propositions, avgöras av den uppfattade skillnaden i kunskap och erfarenhet vad gäller 

styrketräning och kosttillskottsprodukter mellan användaren och aktören. Ju större kunskap och 

erfarenhet en aktör uppfattades ha relativt användaren, desto större inflytande hade aktören på 

användarens uppfattning av aktuellt Value Proposition. Om en aktör uppvisade de resultat eller 

egenskaper användaren hade som personligt mål med sin egen träning, åtnjöt aktören stort 

inflytande och reducerade användarens benägenhet att söka efter ytterligare information utöver 

aktörens rekommendation. Denna tendens återfanns både vad gäller aktörer i användarens 

fysiska sociala omgivning såsom vänner och bekanta samt vad gäller aktörer i användarens 

informella men mer anonyma omgivning såsom bloggare i det fall dessa uppfattades som 

trovärdiga, genuina och kompetenta. (Se Ballantyne et al., 2011, Edvardsson et al., 2010).  

Användaromdömen via eWOM hade stort inflytande även då skillnader i erfarenhet mellan dessa 

aktörer och användaren inte kunde identifieras.  Här var det i stället den kvantitativa volymen 

omdömen som bidrog till en slags konsensusbaserad eller intersubjektiv uppfattning av det Value 

Proposition som associerades med en viss produkt. Ett tydligt exempel på detta var de 

användaromdömen som förekommer på återförsäljaren Gymgrossistens hemsida, vilken 

majoriteten av respondenterna uppgav att de vänt sig till i något skede. Den information som 

återfanns där hade påverkan på utformningen av Value Propositions eftersom respondenterna 

uppgav att de identifierade sig med skribenterna och såg den stora volymen av omdömen som en 

garanti för trovärdigheten. Användaromdömesfunktionen (som beräknar ett medelbetyg baserat 

på samtliga skribenters personliga betygsättning) upplevdes av respondenterna som en statistisk 

informationskälla som stärkte reliabiliteten för denna anonyma form av eWOM. (Se Frow & 

Payne, 2011, Ballantyne et al, 2011, Henning-Thurau et al., 2004, Litvina et al., 2008). 
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Den process som formar ett aktuellt Value Proposition inleds med att användaren vid första 

kontakt med ett intresseväckande Value Proposition, ett slags ”utkast”, ställer upp hypoteser som 

sedan blir föremål för utvärdering. Beroende på användarens preferenser vad gäller de påstådda 

effekternas reliabilitet (t.ex. krav på vetenskapliga studier), tidigare erfarenhet samt det upplevda 

kunskaps- och erfarenhetsgapet mellan aktören som är källan till utkastet och användaren, avgör 

användaren om det krävs ytterligare informationssökning innan hypotesen kan förkastas eller 

accepteras. Om ytterligare informationssökning bedöms nödvändig kan fler aktörer blandas in i 

processen som då vidareutvecklar uppfattningen av aktuellt Value Proposition. (Se Ballantyne et 

al., 2011). Användare med lägre erfarenhetsnivå som fått aktuellt Value Proposition förmedlat 

till sig av en aktör ur dennes fysiska sociala nätverk med högre uppfattad erfarenhetsnivå, 

påvisade minst antal steg och antal inblandade aktörer innan ett aktuellt Value Proposition 

accepterades och ett köpbeslut fattades.  

Många användare tycktes generellt införstådda med att effekterna av flertalet förekommande 

kosttillskottsprodukter inte går att styrka vetenskapligt. Uppfattningen av dessa produkters Value 

Propositions formas därmed av användarnas subjektiva upplevelser samt andra aktörers 

påståenden (se Edvardsson et al., 2010, Litvina et. al, 2008).  

Två huvudsakliga mönster kan urskiljas:  

Det “kvantitativa” mönstret formar det Value Proposition som associeras med en viss produkt 

genom upplevelsen av att ett trovärdigt stort antal andra användare verkar tillskriva produkten 

vissa egenskaper. Är volymen av omdömen stor, tycks det ökade sociala avståndet mellan 

skribenterna och användaren som anonymiteten medför, inte påverka inflytandet negativt. Denna 

form av “nätverkspåverkan” verkar via eWOM, växelverkan är indirekt men närvarande, 

relationerna är informella men anonyma och aktörerna upplevs som jämbördiga med användaren 

själv, vilket underlättar för användaren att relatera till den information som förmedlas. (Se 

Ballantyne et al., 2011, Henning-Thurau et al., 2004). 

Den ”kvalitativa” påverkan av Value Propositions verkar via WOM genom en användares 

direkta interaktion med en aktör på nära socialt avstånd, relationen informell och personlig och 

aktören åtnjuter högre trovärdighet ju mer kunskap och erfarenhet denne upplevs ha relativt 

användaren. Här tycks man främst relatera sina egna ideal och mål med träningen till de man 
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uppfattar att aktörerna uppnått snarare än att relatera till aktörerna i termer av jämbördighet som 

tycks vara fallet i det kvantitativa mönstret (se Edvardsson et al., 2010, Richings & Root-Shaffer, 

1998).  

De båda identifierade mönstren, den blandning av dem som exempelvis bloggar påverkar genom 

och den totala avsaknaden av inflytande som information från tillverkarna tycks ha, illustrerar 

hur påtagligt socialt konstruerade Value Propositions associerade med kosttillskottsproduker är 

samt hur central den växelverkan mellan användare och aktörer är som uppstår genom 

interaktion dem emellan (se Ballantyne et al., 2011, Edvardsson et al., 2010, Frow & Payne, 

2011) 

5.1 SLUTSATSER 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa hur informell kommunikation mellan 

konsumenter via fysiska och virtuella sociala nätverk påverkar och formar bilden av de Value 

Propositions associerade med kosttillskottsprodukter avsedda att förbättra prestationen under 

och/eller resultatet av styrketräning (se 1.2). 

Uppsatsens forskningsfrågor är: (se 1.1): 

1. Vilka aktörer utgör nätverket som formar användarnas bild av Value Propositions 

associerade med kosttillskottsprodukter?  

2. Genom vilka kanaler sker interaktionen mellan aktörer i nätverket?  

3. Vilka faktorer påverkar hur användarna värderar aktörer i nätverket och den 

information som förmedlas via interaktionen mellan dem?  

Studien har visat att det finns flertalet aktörer som påverkar utformningen av de Value 

Propositions som av konsumenterna associeras med kostillskottsprodukter. Ballantyne & Varey 

(2006) samt Ballantyne et. al. (2011) resonemang får därmed anses styrkt. De vanligast 

förekommande aktörerna är vänner och bekanta, professionella utövare inom bodybuilding, 

styrketräning och kampsport, gympersonal, diskussionsforum, bloggar, användaromdömen på 

återförsäljares hemsidor och vetenskapliga artiklar. Tillverkarnas påverkan på konsumenternas 

uppfattning av de Value Propositions som associeras med kosttillskottsprodukter tycks vara 

obefintlig vilket får anses styrka det av Ballantyne et al., (2011) förda resonemanget att Value 
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Propositions inte behöver förstås som något riktat från en producent/återförsäljare till en 

konsument.  

Påverkan från vänner och bekanta; aktörer inom det fysiska sociala nätverket med WOM som 

interaktionskanal, kompletteras även med påverkan från bloggare; aktörer inom det virtuella 

nätverket med eWOM som interaktionskanal. Den individuella påverkan dessa åtnjuter minskar 

med ökad erfarenhetsgrad hos användaren. Ju mer kunskap och erfarenhet en aktör uppfattas ha 

relativt användarens egen kunskap och erfarenhet, desto större inverkan har aktören på 

utformningen av aktuellt Value Proposition. Ju mer en aktör motsvarar användarens idealbild 

och personliga mål med sin egen träning, desto större inverkan har aktören på utformningen av 

aktuellt Value Proposition. Detta gäller både vid WOM och eWOM som interaktionskanaler 

samt både för mindre och mer erfarna användare. Att erfarenhet påverkar konsumentens 

perception av värde och att värde och Value Propositions utgörs av sociala konstruktioner som 

Edvardsson et al., (2010) menar får anses styrkt av studien. 

Mindre erfarna användares bild av Value Propositions associerade med kosttillskottsprodukter 

konstrueras i stor utsträckning av vänner och bekanta om dessa uppfattas som kunnigare och mer 

erfarna än användaren själv. Mer erfarna användare deltar i högre utsträckning än mindre erfarna 

användare själva i vidareutvecklingen av aktuellt Value Proposition. Att WOM åtnjuter stor 

påverkan på konsumenters köpbeteende som Richings & Root-Shaffer (1998) menar, får därmed 

anses styrkt. Förekomsten av den växelvisa utformningsprocessen som Ballantyne et al. (2011) 

talar om får vidare anses styrkt av studien. Denna växelverkan tycks öka med ökad erfarenhet 

hos användaren. I och med att erfarenheten ökar tycks också ett större antal aktörer bli 

inblandade i utformningsprocessen av aktuellt Value Proposition.  

Avslutningsvis har studien visat att anonym eWOM i form av användaromdömen deltar i 

utformningen av Value Propositions associerade med kosttillskottsprodukter. Det finns tecken på 

att denna aktör till viss del substituerar den funktion som vetenskapliga artiklar fyller. Värt att 

nämna i sammanhanget är vidare att det krav på ”expertstatus” relativt användaren som annars 

råder hos både mindre och mer erfarna användare inte tycks föreligga i detta fall. Här är det 

istället aktörens uppfattat jämbördiga sociala status relativt användaren, som utgör grunden för 

inflytandet. 
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5.2 STUDIENS PRAKTISKA OCH TEORETISKA IMPLIKATIONER. 

Att de Value Propositions som utformats av tillverkarna av kostillskottsprodukter inte är de 

Value Propositions som konsumenterna faktiskt använder i sina köpbeslut är intressant både ur 

ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Det finns anledning att utgå ifrån att marknadsföringen av 

dessa produkter kan utformas på ett sätt som bättre stämmer överens med de förväntningar och 

uppfattningar konsumenterna har av produkterna vilket potentiellt kan öka möjligheterna för 

värdeskapande. Då konsumenterna själva, på sina egna villkor, i så stor utsträckning deltar i 

marknadsföringen av produkterna genom kommunikation och interaktion med varandra, finns 

det vidare anledning att utvärdera de marknadskommunikationskanaler som används vid 

marknadsföringen i nuläget. Ökat inflytande över denna process skulle sannolikt gynna 

tillverkare och återförsäljare av produkterna. Ur ett forskningsperspektiv utgör 

styrketräningsmiljön ett intressant praktiskt exempel på de teorier som framförts inom ramen för 

bl.a SDL. Undersökningar av detta marknadsföringssystem, samt andra system kring produkter 

av liknande karaktär, exempelvis avseende aktörsnätverkets påverkan på upplevt värde 

(Perceived Value), torde utgöra exempel på intressanta vidare studier. Ett ytterligare exempel på 

detta skulle kunna vara en djupare studie av de sociala konstruktionsmekanismer som inverkar i 

processen.  
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BILAGA 1. RESPONDENTERNA 

 

Namn Ålder Man Kvinna Mindre erfaren Mer erfaren 

Anton 25 x  x  

Axel 29 x   x 

Daniel 27 x   x 

Daniel 23 x  x  

Emelie 25  x x  

Filip 19 x   x 

Lars 26 x  x  

Linnea 19  x x  

Mattias 26 x   x 

Patrik 27 x  x  

Petter 25 x  x  

Pierre 28 x  x  

Robin 25 x   x 

Anonym 25 x   x 

Anonym 23 x  x  

Anonym 27 x  x  

 

Medelvärde 25     

Summa  14 2 9 7 

 

 



 
 

BILAGA 2. KOSTTILLSKOTTSPREPARAT (ORDLISTA) 

Nedanstående beskrivningar är hämtade från Gymgrossistens hemsida. Beskrivningarna återfinns 

i anslutning till respektive produktkategori i internetbutiken. 

BCAA: Branched-chain amino acids är det internationella samlingsnamnet för de tre grenade 

aminosyrorna L-Leucin, L-Valin och L-Isoleucin. Totalt finns det 20 aminosyror och av dem är 

det dessa tre som har störst inverkan på stimulansen av muskelproteinsyntesen. Det unika med 

BCAA är att de direkt efter konsumtion når musklerna utan att behöva mellanlanda och 

metaboliseras i levern. I musklerna verkar de genom att stimulera tillväxt och motverka 

nedbrytning. BCAA bidrar således till ökningar av ren muskelmassa och förhindrar kroppen 

från att hamna i ett katabolt läge. 

PWO: En populär förkortning av uttrycket pre workout vilket alltså antyder att produkter som 

omfattas av den beskrivningen ska tas innan fysisk aktivitet, för att höja prestationsförmågan. En 

PWO kan verka på flera olika sätt och utlösa flera olika prestationsmekanismer i kroppen. Den 

upplevda effekten av olika produkter i denna kategori är väldigt individuell, man får prova sig 

fram för att se vilken som passar bäst. En bra PWO ökar din motivation vilket gör att du orkar 

fler reps eller tyngre vikter. Detta kan få dig att nå dina mål snabbare, vare sig det handlar 

om muskeluppbyggnad eller fettförbränning. 

Gainer: ett kosttillskott som hjälper dig med återhämtning, muskelutveckling, energiinlagring 

och viktökning. I denna produktkategori huserar energitäta produkter som främst 

innehåller kolhydrater och protein, vissa innehåller även fett och den muskelbyggande 

prestationshöjaren kreatin. Kolhydraterna i en gainer är i regel av den snabbare sorten vilket 

gör att de produkter du hittar här med fördel används som ett återhämtningstillskott i samband 

med träning. Detta ger dig bättre muskeltryck, återhämtning och energi inför nästa 

träningspass. 

 

 

 



 
 

Muskelökare: Det finns många naturliga ämnen och ingredienser som på olika sätt stimulerar 

den endogena hormonproduktionen. Att ha bra hormonnivåer är grundläggande och direkt 

avgörande för hur bra träningsresultat man kan få. Här hittar du kosttillskott som medverkar till 

upprätthållandet av gynnsamma hormonnivåer eller på annat sätt stimulerar kroppens 

muskelbyggande mekanismer. 

Kreatin: ett ämne som finns naturligt i kroppens muskler och som spelar en viktig roll i 

kroppens energiomsättning. Kroppen bildar 1-2 gram kreatin dagligen men ämnet finns även i 

kött och fisk. I musklerna ombildas kreatin till formen kreatinfosfat som sedan fungerar som en 

snabbtillgänglig energikälla vid högintensiv träning. Studier visar att kreatin-

supplementering ökar prestationen under explosivt, kortvarigt arbete - exempelvis ökad 

maxstyrka och förmåga att utföra fler repetitioner vid styrketräning. Genom att inta kreatin som 

ett kosttillskott kan du öka din muskelstyrka och muskeltillväxt! 

Protein(pulver): ett energigivande näringsämne som är livsviktigt för kroppens funktioner. 

Proteiner deltar bland annat i olika enzymreaktioner och utgör tillsammans med ändra ämnen 

viktiga hormoner i kroppen. Dessutom består musklerna till stor del av just protein. En 

proteinmolekyl är uppbyggd av 20 olika enheter, så kallade aminosyror. Att ha ett högt 

proteinintag har flera fördelar när det kommer till såväl muskeltillväxt som viktnedgång men att 

få i sig optimala mängder protein enbart genom livsmedel i den dagliga kosten kan bli både 

kostsamt och opraktiskt. 

 


