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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tid att bidra till 
studien med sitt deltagande i enkäter och intervjuer. Utan era åsikter och erfarenheter hade 
denna studie inte varit möjlig att genomföra. 
  
Ett stort tack riktas till vår handledare Gunilla Myreteg som genom hela studiens gång väglett 
och stöttat oss i vårt arbete. Vi vill även tacka vår bisittare samt opponenter som givit oss 
värdefull feedback. 
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Abstract 

Using influencers to promote companies products on social media is not a new phenomenon, 
however when it comes to influencers in the field of training and health, it is relatively 
unexplored. This study only considers the professional influencers, which we define as being 
contracted by a company to market their products. 
  
This study aims to adapt and further develop already existing theories on companies 
opportunities and risks with identifying and using influencers on social media. It also seeks to 
help companies by identifying which attributes consumers want when they choose which 
influencers to follow on social media. 
  
We gathered empirical data through surveys and interviews. We started with the surveys then 
we proceeded with the interviews. The reason for that was that we wanted a deeper 
understanding for the responses we collected from the surveys. 
  
When all the data had been gathered we compared it to the existing theories on influencer 
marketing and found that most of the possibilities are the same when applied on the field of 
training and health. The risks on the other hand were a bit different, with the performance 
factor being very important. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Sociala medier har funnits under en lång tid men fick enligt Boyd & Ellisson (2008) sitt stora 
genomslag efter år 2003. År 2017 använder ca 3,8 miljarder av världens befolkning internet 
varav ca 2,8 miljarder av dessa använder sociala medier. Det är med andra ord över en 
tredjedel av världens befolkning som använder sig av sociala medier och därmed är 
exponerbara mot den marknadsföring som florerar där (Chaffey, 2017).  
  
Ett målande exempel på att användandet av sociala medier har tagit stora kliv framåt på 
väldigt kort tid har vi hittat i ett citat från Nair (2011): 
“Det tog 38 år för radio att locka till sig 50 miljoner lyssnare och 13 år för TV att få 50 
miljoner tittare. För internet tog det endast fyra år att locka till sig 50 miljoner deltagare och 
Facebook nådde 50 miljoner deltagare på ett och halvt år” 
      
  (Nair, 2011. Egen översättning) 
  
För att definieras som sociala medier ska det enligt Kaplan & Haenlein (2010) finnas 
utrymme för användare att skapa innehåll. Det finns olika typer av plattformar på sociala 
medier, exempelvis bloggar, Facebook, Twitter, Instagram och Youtube (Nair, 2011; 
Castronovo & Huang, 2012; Guidry, Messner, Jin & Medina-Messner, (2015). Bolton et al. 
(2013) menar att användare av sociala medier kan delas upp i två kategorier där den 
vanligaste kategorin omfattar de användare som konsumerar genom observation. Den andra 
kategorin omfattar användare som bidrar genom egna inlägg.  
  
Det ökande användandet av sociala medier har enligt Keller (2009) skapat en stor möjlighet 
för dagens företag att marknadsföra sig på ett relativt billigt sätt jämfört med traditionell 
marknadsföring såsom TV-reklam och liknande. Marknadsföringen ser alltså inte ut på 
samma sätt som det gjorde för 10 år sedan och idag har exponering av företagets varumärke 
blivit en vital del för de flesta företagen (Keller, 2009). Enligt Bolton et al. (2013) så följer 53 
% av de som aktivt använder sociala medier något varumärke, vilket innebär att företagen inte 
själva måste hitta sina konsumenter alla gånger. Detta är något som är unikt i det hänseendet 
att konsumenter aktivt letar upp företag för att följa de budskap som företaget kommunicerar. 
I och med att marknadsföring på sociala medier har blivit allt vanligare så har företag börjat 
använda sig av influerare, personer med hög status på sociala medier, som på ett effektivt och 
trovärdigt sätt kan sprida information om ett företags produkter (Liu et al., 2015). Brown & 
Hayes (2008) definierar influerare som en tredje part som påverkar konsumenters köpbeslut 
utan att influeraren själva behöver bära något ansvar för det. Denna definition är dock baserad 
på oavlönade influerare som sprider budskap utan att ha någon anknytning till företaget. Med 
den ökande populariteten och användandet av sociala medier har det med tiden utvecklats till 
att det idag finns professionella influerare där ett avtal mellan influeraren och företaget är 
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upprättat och influeraren får en monetär belöning. Detta kan liknas med definitionen av 
sponsorskap som Cornwell, Weeks & Roy (2005) belyser är en avtalsbyggd 
överenskommelse där den sponsrade individen blir betald i pengar eller annan ersättning och i 
gengäld får företaget använda individens kommersiella potential och exponera sitt varumärke. 
Vi kommer därav inte göra någon skillnad mellan sponsorskap och professionella influerare 
utan istället inkluderar sponsorskap i professionella influerare då den sponsrade individens 
uppgift också är att sprida ett gott budskap om varumärket. 
  
Vi har tidigare nämnt att influerare på sociala medier växer och blir allt vanligare. Detta är 
något som vi även kan se inom träning och hälsa. Enligt Riksidrottsförbundet som årligen tar 
fram statistik visar att år 2007 var det ungefär 1 miljon svenskar mellan 7–70 år som 
styrketränade, ca 800 000 som löptränade och 1,2 miljoner som gick på gruppträning 
(exempelvis aerobics, gympa och zumba) minst en gång i veckan. År 2012 så visar statistiken 
på en markant ökning av andelen svenskar som löptränade och styrketränade, det 
rapporterades att ca 2 miljoner styrketränade och även individer som löptränade hade ökat 
upp till ca 2 miljoner utövare minst en gång i veckan. Gruppträningen däremot låg kvar på 
ungefär samma deltagande, dvs ca 1,2 miljoner. Efter 2012 så förändrades 
Riksidrottsförbundets statistikrapportering, den senaste statistiken som finns tillgänglig är från 
2016 där det rapporteras att ca 2,5 miljoner svenskar mellan 6–80 år styrketränade, ca 2,6 
miljoner löptränade och 1,5 miljoner gick på gruppträning regelbundet (Riksidrottsförbundet, 
2017). 
  
Denna träningstrend har gett efterföljande konsekvenser och det är att man har blivit mer 
medveten om vad man äter. Detta har i sin tur lett till att functional foods har tagit ett steg in 
på hyllorna i våra livsmedelsbutiker. Konceptet functional foods utvecklades till följd av 
framstegen inom forskning om sambandet mellan näringsämnen och hälsa (Siró, Kápolna, 
Kápolna & Lugasi, 2008). Konsumenter tror alltmer att mat direkt påverkar deras hälsa 
(Mollet & Rowland, 2002; Young, 2000). I dagsläget så är synsättet att mat inte enbart syftar 
till att mätta och bidra med nödvändiga näringsämnen för människor utan det ska även 
förhindra näringsrelaterade sjukdomar och bidra till ökat fysiskt och psykiskt välmående hos 
konsumenterna (Menrad, 2003; Roberfroid, 2000). Functional foods innebär alltså ett nytt och 
praktiskt synsätt på hur hälsan kan optimeras genom att främja välmående samt att eventuellt 
minska risken för sjukdomar. Functional foods blir mer och mer populärt, bland annat så vann 
Lindahls kvarg priset som årets dagligvara 2014. År 2016 så var två av tre produkter 
nominerade som kan klassas som functional foods (Årets dagligvara, 2016). Den ena av 
produkterna som var nominerade var Nocco som är en funktionsdryck som innehåller 
vitaminer och grenade aminosyror vilket är en kemisk förening som är beståndsdelarna i 
protein (Nocco, 2017). Den andra var Propuds som är en proteinpudding, enkelt förklarat en 
pudding utan tillsatt socker och med tillsatt protein (Njie, 2017). 
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1.2 Problemdiskussion 

Användandet av kända personer som reklampelare för en produkt eller ett varumärke har skett 
under en lång tid och är alltså inget nytt fenomen. Med sociala medier och dess funktion att 
lätt kunna dela med sig av budskap och sin vardag har gjort att kända personer kan visa upp 
att de faktiskt använder sig av produkterna i sin vardag. Detta leder i sin tur till att dessa 
personer blir identifierade och associerade med varumärket som de är influerare för. Det har 
alltså växt fram professionella influerare på sociala medier som på heltid jobbar med att 
sprida goda budskap om varumärken som de representerar, vilket är ett fenomen som inte 
funnits förut. 
  
Det har blivit vanligt att användare aktivt följer professionella influerare på sociala medier. Vi 
kan se stora internationella fitnessprofiler som Steve Cook med 1,6 miljoner följare på 
plattformen Instagram som är influerare för klädmärket Gymshark och kosttillskottet Optinum 
Nutrition (Instagram, 2017). Svenska Denice Moberg med 692 000 följare är också influerare 
för Gymshark men även för varumärkena Nocco och Tyngre (Instagram, 2017). Att dessa 
influerare har så pass många följare och hur det kommer sig att konsumenter aktivt väljer att 
följa dessa influerare är någonting som intresserar oss. Det finns troligtvis många olika 
anledningar till detta. Det kanske är så att konsumenten vill bli inspirerad till att skapa en mer 
hälsosam livsstil genom att träna mer och äta nyttigare och anser att influeraren kan hjälpa 
konsumenterna med detta. En annan anledning kan vara att konsumenten gillar produkterna 
som influeraren marknadsför åt företaget men det skulle även kunna vara så att konsumenten 
gillar influeraren. I och med att vi ser att marknadsföring på sociala medier via influerare 
inom branschen träning och hälsa blir allt vanligare så ökar därmed det totala antalet 
influerare på sociala medier. Det blir alltså viktigt för influerare att skilja sig från mängden 
och det kan influerare göra genom att besitta attribut som både bidrar till att locka följare men 
även att behålla dessa över en längre tid. Företag bör därmed identifiera influerare som 
besitter attribut som efterfrågas av konsumenter för att lyckas med sin marknadsföring på 
sociala medier. Detta är en av delarna som studien kommer försöka bringa klarhet i. Det är 
något som blir intressant för företag i hänseendet att kunna identifiera så effektiva influerare 
som möjligt. 
  
Det finns flera olika möjligheter med att företag använder sig av influerare för att 
marknadsföra sina produkter. Exempelvis menar Hinz, Skiera, Barrot & Becker (2011) att 
stora delar av det sociala nätverket kan nås med små marknadsföringskostnader om företagen 
identifierar rätt uppsättning av influerare. Brown & Hayes (2008) beskriver en annan 
möjlighet som uppstår, nämligen att det finns större möjligheter för företagen att kontrollera 
den word-of-mouth, hädanefter benämnt som WOM, som uppstår när marknadsföring sker 
via influerare. De menar att budskapet är mer trovärdigt om det kommer från en influerare 
jämfört med om det skulle komma direkt från företaget. WOM definieras enligt Chu & Kim 
(2011) när personer som har använt en viss produkt sprider vidare information och omdömen 
om denna produkt.  
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Det finns inte bara möjligheter med att använda sig av denna typ av marknadsföring på 
sociala medier utan det finns också medföljande risker som företagen måste ta i beaktning 
både inför valet av influerare men även med problem som kan uppstå längs vägen. Det behövs 
inte alltid en stor skandal för att influerarens rykte ska försämras, utan det kan finnas en 
mängd anledningar. Därför blir det viktigt för företagen att noggrant försöka säkerställa att 
den influerare de väljer är rätt just för det företaget för att skapa positiv WOM (Sing, Veron-
Jacksson & Cullinane 2008; Stich, Golla & Nanopoulos, 2014; Brown & Hayes, 2008). Stich, 
Golla & Nanopoulos (2014) lyfter fram att de flesta riskerna kring influerare handlar om att 
det sprids negativa budskap om företagets egna produkt eller ett annat företags produkter, då 
negativa budskap påverkar varumärket i större utsträckning än om positiva budskap framförs. 
Detta är dock risker som vi anser minskar i betydelse då företag idag använder sig av 
professionella influerare då det finns kontraktsstyrda avtal mellan företaget och influeraren.   
  
Inom träning och hälsa så finns det andra riskparametrar som inte tas upp i merparten av den 
befintliga litteraturen kring risker med influerare som vi tidigare har benämnt. Eftersom 
träning och hälsa är associerade med prestation, oavsett om det handlar om att springa så fort 
som möjligt eller att få stora muskler så finns det personer som väljer att ta olagliga preparat 
för att uppnå dessa prestationer. Produkter inom träning och hälsa som i sig är hälsofrämjande 
genom förbättrad återhämtning eller prestation bör alltså ha en ännu större riskprofil jämfört 
med företag i andra branscher då risken finns att dessa produkter klassas som doping vilket 
anses vara både omoraliskt och olagligt (Blumrodt & Kitchen, 2015). Ifall någon av dessa 
atleter som är influerare för ett kosttillskott eller functional foods åker fast för doping så finns 
det en risk att det associeras till att det är företagets produkter som innehåller dessa olagliga 
preparat då influeraren vardagligen visar upp att denne använder företagets produkter 
(Blumrodt & Kitchen, 2015). Doping är inte den enda riskfaktorn som finns gällande 
influerare, det kan handla om allt från allvarliga skador till att influeraren begår misstag i sitt 
privatliv som i sin tur kan påverka företaget och dess varumärke (O’Reilly, 2008). 
  
Om influeraren förmedlar ett budskap om en produkt som inte överensstämmer med vad 
företaget vill, eller om personen ifråga är involverad i någon form av skandal som doping 
eller liknande så kan det komma att påverka varumärket i sin tur också. Problemet som 
företagen ställs inför i sådana fall är ifall de ska rida ut stormen och hoppas på att både 
influeraren och varumärket klarar sig utan större skador ur skandalen. Alternativt så kan de 
välja att gå skilda vägar med influeraren i ett försök att undvika ytterligare skador på 
varumärket. Ett exempel på detta som under den senaste tiden har uppdagats i media var när 
det stod klart att världsstjärnan i längdskidåkning Therese Johaug testats positivt för anabola 
steroider. I samband med testet så sade Johaugs största sponsor Fischer, som är starkt 
associerad till Johaug, upp alla avtal med världsstjärnan. Andra exempel där det skett 
incidenter i privatlivet är paralympics löparen Oscar Pistorius och golfproffset Tiger Woods. 
Oscar Pistorius dömdes för att ha mördat sin fru och Tiger Woods var otrogen mot sin fru. 
Både Pistorius och Woods förlorade stora samarbetsavtal efter dessa händelser. Pistorius med 
Nike och Oakley till ett värde av 2 miljoner dollar om året och Woods med Gillette där han 
varit ett av Gillettes stora affischnamn (Pots Harmer, 2016).  
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Användningen av influerare inom träning och hälsa är ett relativt outforskat område, då endast 
ett fåtal studier har inkluderat den prestationsbaserade delen som finns inom träning och 
hälsa. Denna studie syftar till att undersöka ifall det är möjligt att applicera befintliga teorier 
kring möjligheter och risker med att använda sig av influerare inom området träning och 
hälsa. Vi kommer även att undersöka vilka attribut som konsumenter anser är viktiga hos 
influerare inom träning och hälsa för att kunna bidra med mer kunskap och underlätta för 
företag att lättare identifiera influerare som besitter de attribut som konsumenter eftersträvar.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en empirisk studie inom träning och hälsa anpassa och 
vidareutveckla redan befintliga teorier om företags möjligheter och risker vid användning och 
identifiering av influerare på sociala medier. 
  

1.4 Frågeställning 

• Utifrån de möjligheter och risker för företag som använder sig av influerare 
marknadsföringsverktyg som identifierats, vilka av dessa är applicerbara på influerare 
inom träning och hälsa? 

• Vilka attribut bör företag leta efter hos en influerare inom träning och hälsa?  
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Sociala medier 

Sociala medier är definierat av Kaplan & Haenlein (2010) som en grupp internetbaserade 
applikationer och för att kunna definieras som sociala medier så måste det finnas utrymme för 
användarna att skapa innehåll. Nair (2011) förtydligar vad som klassas som social media, han 
benämner att det exempelvis är bloggar, vloggar och podcasts. Castronovo & Huang (2012) 
kategoriserar Facebook och Twitter under sociala medier och (Guidry, Messner, Jin & 
Medina-Messner, 2015) lägger även till Instagram under kategorin sociala medier. För att 
förtydliga så kommer vi nedan att beskriva vad dessa plattformar är. Sociala medier möjliggör 
analys av spridningsprocessen med hänsyn till ytterligare information såsom detaljerade 
demografiska data, personliga intressen, aktivitetsnivån med avseende på olika tekniska 
funktioner i sociala medier, exempelvis kommentarer, likes och så vidare. Det kan även delvis 
omfatta innehåll och känsla av kommunikation, exempelvis i offentliga inlägg. Användare av 
sociala medier avslöjar vanligtvis mer information online än i offline-sammanhang, det vill 
säga när det sker ett personligt möte. Detta eftersom kommunikation online tenderar att vara 
mer ohämmad, kreativ och rakt på sak (Probst, Grosswiele & Pfleger, 2013). Således bidrar 
sociala medier med en unik och omfattande mängd användardata som inte varit tillgänglig 
tidigare och som kan användas i marknadsföringssyften (Bonchi, Castillo, Gionis & Jaimes, 
2011; Katona, Zubcsek & Sarvary, 2011; Subramani & Rajagopalan, 2003). 
  

2.2 Beskrivning av olika plattformar inom sociala medier 

Bloggar definieras enligt nationalencyklopedin som en virtuell dagbok där personen som 
driver bloggen, bloggaren, skriver och lägger upp bilder om händelser som skett i dennes liv 
eller om andra ämnen som bloggaren tycker är intressanta. I slutet av 90-talet så blev 
bloggarna väldigt populära, och idag kan bloggare tjäna stora pengar genom sponsoravtal och 
reklam från företag som vill att deras produkter ska synas på dessa bloggar för att attrahera 
flera konsumenter. Med dessa blogginlägg kan bloggaren enligt Nair (2011) starta en 
konversation eller en debatt med sina läsare, där läsaren kan lämna reflektioner och svar i 
under bloggens kommentarsfält. Under blogg går även den populära portalen Twitter som är 
en microblogg. Twitter hade under kvartal ett 2017 i genomsnitt 328 miljoner unika aktiva 
användare i månaden världen över (Twitter, 2017). Castronovo & Huang (2012) beskriver att 
Twitter är fördelaktigt för företag att använda då de på ett enkelt sätt kan interagera med 
kunder och sprida varumärket och deras produkter. 
  
Under senare tid har bloggar utvecklats till att komma i videoformat, dessa kallas för vloggar. 
Vloggar har samma syfte som en blogg men att det istället sker genom att personen i fråga 
sätter sig framför en kamera och pratar och kan visa rörliga bilder istället för att dela med sig 
om detta i skriftlig form som en bloggare gör. Även här så kan vloggaren visa vad den gör 
under en normal dag, så det är inte alltid det sker som en monolog. Även här finns det stora 
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pengar att tjäna, och detta på samma sätt som från bloggarna, alltså genom sponsring från 
olika företag eller att reklam från dessa rullar i anslutning till vloggen (Marketing terms, 
2017). Den vanligaste portalen för att ladda upp dessa vloggar är genom Youtube som är den 
andra mest besökta sidan i världen efter Google (Alexa, 2017).  
     
Facebook är världens största sida som klassificeras som social media. Enligt deras 
kvartalsrapport q1 2017 så hade de 1,28 miljarder användare som dagligen besökte sidan 
(Facebook, 2017). I och med deras stora antal användare så finns det stora möjligheter för 
företag att nå ut med sin reklam till ett stort antal personer. Facebook har ett antal 
marknadsföringsprogram som företag kan använda sig av, men företag kan även skapa sin 
egen sida där de kan dela dagsfärska nyheter eller viktig information. Facebook erbjuder även 
företag att kunna en unik möjlighet att kunna inrikta sig mot specifika målgrupper och på så 
sätt kunna starta en tvåvägskommunikation mellan dessa (Castronovo & Huang, 2012).  
  
Instagram är en populär mobilapplikation där användare kan lägga upp bilder och videos. 
Instagram har enligt Statista (2017) över 700 miljoner användare över hela världen på 
månatlig basis. Instagram interagerar även så att användarna lätt även kan dela sina bilder och 
videos på andra sociala medier som Facebook och Twitter. Instagram beskrivs också som ett 
effektivt sätt att skapa kundlojalitet och personlighet kring varumärket (Guidry et al., 2015). 
  

2.3 Marknadsföring på sociala medier 

Sociala medier kan användas som kanal för många marknadsföringsaktiviteter såsom 
hantering av kundrelationer, kundservice, säljfrämjande leveranskanal, betald annonskanal 
och varumärkesbyggande. Oavsett målet så måste information om varumärket vara relevant 
för konsumenten om marknadsföraren vill att konsumenten ska intressera sig för varumärket 
för egen skull (Schmitt, 2012). Marknadsförare kategoriserar sociala medier först och främst 
som en kanal för varumärkesbyggande (eMarketer, 2013). Som sådan kan sociala medier 
användas för att öka uppmärksamheten kring ett varumärke, främja konsumenternas intresse 
och lojalitet, inspirera till positiv WOM från konsumenterna och eventuellt öka antalet 
besökare till varumärket både online och offline (Ashley & Tuten, 2015). 

Moran & Gossieaux (2010) menar att en lyckad strategi på sociala medier måste inledas med 
förståelse för konsumenternas karaktäristika och hur de konverserar med andra konsumenter. 
Det är troligare att konsumenterna reagerar på marknadsförarnas strategier när de kan 
interagera och hjälpa varandra. Förmågan att fostra ett socialt förhållande mellan konsumenter 
och företag är den viktigaste komponenten för strategier inom sociala medier. Moran & 
Gossieaux (2010) förklarar att ett företag först måste lyssna till vad redan existerande 
communities säger om deras produkter och tjänster innan en strategi kan utvecklas. 
Framgången för ett sådant program är högst beroende av att veta var majoriteten av 
konversationer tar plats.  
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När dessa konversationer har identifierats så måste marknadsförare utnyttja sociala medier för 
att delta i samtalen och på ett effektivt sätt hantera deras konsumentrelationer. Sociala medier 
handlar om att fostra kommunikation med konsumenterna snarare än ensidigt göra reklam för 
sitt varumärke (Hennig-Thurau et al. ,2010). Strategier för sociala medier måste därför tillåta 
konsumenter att dela och bidra till innehållet. En innehållsstrategi bör utvecklas i enlighet 
med de karaktäristika som redan existerar på communities för konsumenter och stöttas upp av 
en integrerad online-kampanj som kan inkludera en företagsblogg, interaktiv hemsida, artiklar 
och videor. Verktyg som används i en sådan kampanj bör väljas beroende på var majoriteten 
av diskussionerna om företaget äger rum och deltagarnas vanor på sociala medier (Castronovo 
& Huang, 2012). 
  

2.4 Word-of-mouth 

Konsumenters köpbeteende och val av vad de köper påverkas enligt Castronovo & Huang 
(2012) av vad andra tycker och köper i hög grad eftersom att information om produkten är 
mer tillförlitlig när det kommer från en person som använt produkten än när det kommer 
direkt från företaget. Detta kallas för WOM, vilket kan uppdagas i både positiv och negativ 
bemärkelse. Denna typ av informationsutbyte är enligt Chu & Kim (2011) en viktig del i ett 
företags marknadsföringsprocess då det spelar en vital roll i konsumenters åsikter kring en 
produkt. Detta för att konsumenter tenderar att i större utsträckning lita på andra personer 
innan de köper något, framförallt om det handlar om något som är riskabelt ekonomiskt. 
  
Konsumenter har en större benägenhet och är mer kapabla att sprida informationen om en 
produkt om de är väldigt nöjda eller missnöjda med den, det kan även ha att göra med att 
konsumenten är knuten eller engagerad i företaget på något vis. WOM har även visats sig vara 
mer effektivt när det gäller att behålla kunder över tid och skapa lojalitet, men även att på ett 
effektivare sätt påverka köpbeteendet än vad traditionella marknadsföringskanaler gör 
(Castronovo & Huang, 2012). WOM som sprids på nätet benämns av Chu & Kim (2011) som 
elektronisk WOM, hädanefter benämnt som eWOM. Lee & Youn (2009) belyser att det finns 
karaktärsdrag som är unika för eWOM då det ofta sker med folk som man inte har någon 
relation till, de som sprider budskapet kan dessutom vara anonyma. Dessa karaktärsdrag utgör 
enligt Lee & Youn (2009) att fler kunder delar sina tankar om varumärket eller produkten. 
Detta stöds av Pfeffer, Zorbach & Carleya (2014) som belyser att eWOM har större effekt än 
vanlig WOM då budskapet på internet når ut till en större kvantitet av människor på kortare 
tid och är dessutom lättare att söka upp.  Kim & Johnsson (2016) menar att eWOM har ett 
större inflytande än klassisk WOM eftersom att man på ett enkelt sätt kan söka upp och höra 
många personers åsikter som har samma intresse om ett varumärke eller en produkt. Lee & 
Youn (2009) ställer sig emot detta och hävdar istället att avsaknaden av relation och 
anonymiteten hos eWOM kan göra det svårt för konsumenten att avgöra trovärdigheten och 
kvalitén hos budskapet. Att marknadsförare numera har börjat att göra försök till att påverka 
eWOM budskapen och till och med går in och skriver egna positiva recensioner gör det ännu 
svårare för konsumenter att avgöra trovärdigheten och kvalitén. Detta har i sin tur lett till att 
konsumenter i större utsträckning söker efter flera budskap för att försäkra sig om 
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trovärdigheten istället för att nöja sig med ett. Det finns enligt Fill (2013) två typer av WOM. 
Den ena är då konsumenter frivilligt förmedlar ett budskap om en produkt, alltså som den 
definitionen som tidigare använts. Den andra typen är när företaget som står bakom produkten 
där budskapet ska spridas kompenserar enskilda individer för att sprida positiva budskap om 
en produkt eller ett varumärke (Fill, 2013).    
   
      
Som tidigare nämnt kan WOM både ske i positiv och negativ bemärkelse. Precis som att 
Castronovo & Huang (2012) visar på att positiv WOM kan ge positiva utfall så beskriver 
Stich, Golla & Nanopoulos (2014) att negativ WOM kan ge förödande konsekvenser för ett 
företag så som att man förlorar nuvarande och potentiella kunder och att det skadar 
varumärket. Negativ WOM är dessutom väldigt svårt att mäta och ha kontroll över för ett 
företag. Negativ eWOM kan enligt Stich, Golla & Nanopoulos (2014) leda till en kris på 
sociala medier för ett företag. Stich, Golla & Nanopoulos (2014) benämner stora kvantiteter 
av negativ eWOM som “firestorms”  
  
Negativ WOM kan enligt Probst, Grosswiele & Pfleger (2013) påverka andra konsumenter i 
större utsträckning än positiv WOM, detta eftersom spridningen av WOM av negativ karaktär 
har större sannolikhet att delas då konsumenter i större utsträckning är benägna att sprida 
negativa upplevelser än positiva.   
  

2.4.1 Trovärdighet av WOM 

En annan aspekt som Chu & Kim (2011) och Liu et al. (2015) belyser som en viktig del i 
eWOM på sociala medier är trovärdigheten i de kontakter som uppstår. Chu & Kim (2011) 
definierar trovärdighet som benägenheten att lita och ge förtroende till en annan part. Vid 
utbyte av information så har det bevisats i ett flertal studier att trovärdighet är väldigt viktigt 
eftersom att individer kan utvärdera och se om de behöver skaffa mer användbar information. 
Detta är inte något undantag på internet och sociala medier, utan trovärdighet är en viktig del i 
utbytet av information med andra individer. Liu et al. (2015) belyser även begreppet social 
trovärdighet, detta relaterar de till informationsspridning om deras sociala identiteter till 
medlemmar i en grupp. Det finns ett signifikant samband mellan trovärdighet och att 
acceptera beslut när identitetsbandet är starkt mellan en individ och en grupp. Det finns därför 
incitament för företag att skapa strategier för sociala grupper för att bygga upp en tillit till 
konsumenterna genom att framhäva individers sociala identitetsband.  
  
Tillit spelar en kritisk roll i användares beslutstagande, speciellt när de är anonyma och inte 
deltar i direkt interaktion (Al-Oufi, Kim & Saddik, 2012; Shi, Sia & Chen, 2013). Användare 
på sociala medier expanderar sina förtroenderelationer med personer som delar samma 
intressen och preferenser eller med personer som de har goda interaktioner med. Genom att 
göra detta så bildar de ett nätverk av användarförtroende (Kim & Tran, 2013). Enligt Nielsen 
(2012) så ansåg 92 % av de konsumenter som deltog i en global undersökning att de litade på 
WOM-rekommendationer från deras betrodda och likasinnade influerare, vilket överstiger 
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andra former av marknadsföring, såsom exempelvis reklam. I det här sammanhanget kan 
betrodda influerare eventuellt påverka konsumenter att acceptera rekommendationer, ta 
köpbeslut och välja transaktionspartners inom e-handel (Zhang & Yu, 2012). Av dessa 
anledningar har det blivit populärt att forska kring identifiering av betrodda influerare (Kim & 
Tran, 2013; Li, Lin & Lai, 2010; Zhu, 2013). 

2.5 Varumärkesidentifiering  

Kwon, Kim, Sung & Yoo (2015) visar på att varumärken kan användas på många sätt för en 
individ. Det kan uttrycka ens personlighet, som verktyg för social integration, att visa på ens 
bakgrund och till och med visa på ens personliga prestationer. När en individ identifierar sig 
med ett objekt, till exempel ett varumärke, så leder det till att individen får en positiv 
inställning. Detta leder i sin tur till att om en individ kan identifiera sig med ett varumärke så 
kommer det ge en positiv påverkan på lojaliteten och spridningen av WOM. Kwon et al. 
(2015) belyser även att konsumenters identifiering med ett varumärke har höjts i samband 
med den utbredda användningen av sociala medier.  Konsumenters identifiering med ett 
varumärke gör även enligt Kim et al. (2001) att man särskiljer och favoriserar vissa 
varumärken från andra.   
  
Gensler, Völckner, Liu-Thompkins & Wiertz (2013) poängterar att varumärken även kan 
stärka en individs identitet och kan därför användas på ett sätt för att visa sina identitet och 
värderingar. För att detta ska ske så måste det finnas en samhörighet mellan konsumenten och 
varumärket.  Kopplingen mellan konsumenten och varumärket är en viktig del och innehåller 
värdefull information för företaget eftersom att en konsument härleder ett varumärkes uttryck 
från användarna av varumärket. Beroende på kunskapen om ett varumärkes användare 
påverkar andra konsumenters slutgiltiga attityd mot ett varumärke. Gensler et al. (2013) 
belyser även att konsumenter använder sig av specifika varumärken för att konstruera och 
uttrycka sin identitet, det kan till och med gå så långt att man ändrar på sig själv för att passa 
in i denna identitet. Det är dock ingen nyhet att identiteten kring ett varumärke speglas av 
konsumentens bild och livsstil. Sociala medier har dock gjort att detta har blivit mer 
effektfullt eftersom det syns på ett större plan. Sociala medier har alltså utvecklat vikten av ett 
varumärkes identitet, men även utökat antalet individer som delar med sig av ett varumärke 
som medvetet och omedvetet ingår i varumärkets identitet. Detta har enligt Gensler et al. 
(2013) påverkat varumärkets identitet och äkthet då det idag är fler som delar sina åsikter 
kring ett varumärke, detta har även lett till att det för företag idag är svårare att ha kontroll 
och hantera varumärkets identitet.  

2.6 Marknadsföring via influerare 

Under flera årtionden har marknadsförare undersökt effekterna av spridandet och 
implementeringen av nya produkter och tjänster. Främst tre observationer har kunnat gjorts 
under de senaste åren. Det första är att inverkan av traditionella marknadsföringstekniker har 
minskat konstant (Hinz et al. 2011; Trusov, Bucklin & Pauwels, 2009). Det andra är att 
konsumenter allt mer litar till rekommendationer av andra konsumenter, bekanta och vänner 
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(Chen & Xie 2008; Schmitt, Skiera & Van den Bulte, 2011). Den tredje observationen är att 
det har blivit allmänt accepterat att socialt inflytande faktiskt påverkar spridningsprocessen 
och att det finns inflytelserika personer som har inflytande på andra (Godes & Mayzlin 2009; 
Goldenberg, Han, Lehmann & Hong 2009). Sådant socialt inflytande kan definieras som en 
förändring av en persons tro, attityd eller beteende, till följd av en åtgärd eller närvaro av den 
benämnda influeraren. För att följa dessa utvecklingar och för att utnyttja effekterna som 
influerare har på implementeringen av nya produkter så försöker företag initiera och 
kontrollera spridningsprocessen genom att rikta in sig på de mest inflytelserika personerna 
inom olika sociala medier (Hinz et al. 2011; Libai et al. 2010). Således kan stora delar av 
nätverket nås med små marknadsföringskostnader. Det är dock viktigt att företagen 
identifierar och riktar in sig på rätt ursprunglig uppsättning av inflytelserika personer (Hinz et 
al. 2011). 
  

2.6.1 Influerare 

Den ökande populariteten kring sociala medier har ändrat konsumenters och företags 
interaktion mellan varandra. Konsumenter är vana vid att söka användbar information från 
personer med hög status på sociala medier, så kallade influerare (Lu, Li & Liao, 2012). Att 
vissa personer har större inflytande på andra individer har varit aktuellt sedan Katz & 
Lazarfeld började diskutera flödet av masskommunikation 1955. Inflytande definierar Brown 
& Hayes (2008) som att påverka en persons åsikt eller en specifik händelse, vilket kan yttra 
sig på många sätt. Allt ifrån direkta köpråd till subtila förändringar kring ett företags rykte. En 
influerare definieras enligt Brown & Hayes (2008) som en tredje part som påverkar andra 
individers köpbeslut utan att influeraren egentligen behöver bära något ansvar för det. Denna 
definition gäller dock för privatpersoner som inte är associerade till företaget utan egentligen 
bara har en åsikt om produkten i fråga. En oavlönad influerare av detta slag behöver inte ta 
något ansvar för den information som sprids. Influerarens roll har dock förändrats i takt med 
att företag i större utsträckning använder sig av sociala medier som marknadsföringsverktyg. 
Det har därmed lett till att professionella influerare har vuxit fram. Professionell influerare 
definieras i den här studien som en person som är kontrakterad och avlönad av ett företag för 
att förespråka och sprida bra budskap om en produkt på sociala medier.  
  
Det finns enligt Probst, Grosswiele & Pfleger (2013) tre karaktärsdrag som en influerare bör 
ha. Den första faktorn som de belyser är att influerare ska vara övertygande likt en säljare som 
måste vara karismatisk och duktig retoriskt. Personer med dessa karaktärsdrag är ofta 
respekterade av andra. Andra faktorn som tas upp är influeraren ska vara en individ med god 
kunskap eller till och med expert inom ett visst område. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
inflytande på individer kan vara innehållskänsligt. Den tredje och sista faktorn som Probst et 
al. (2013) tar upp är influerarens position i samhället vilket man hänvisar till att vara en 
person med fallenhet för att koppla samman människor. En sådan person har ett stort nätverk 
och gillar även att träffa nya människor och introducera dessa för personerna inom nätverket. 
Det som vi dock saknar bland dessa karaktärsdrag, som är av hög relevans i vår studie kring 
träning och hälsa, är förmågan att prestera. Att prestera skulle kunna kopplas till det andra 
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karaktärsdraget som vi presenterat men vi ser det som att man kan ha god kunskap inom ett 
område men att man inte kan prestera inom området, vilket gör att vi identifierar en fjärde 
faktor som en influerare bör ha. Då denna bransch handlar till stora delar om prestation så är 
det viktigt att influeraren presterar utifrån en viss målbild.  
  
Dagens virtuella och tekniska samhälle har gjort att sociala medier enligt Liu et al. (2015) är 
en av de viktigaste marknadsföringskanalerna, detta har lett till att det är en väldigt stor 
konkurrens kring marknadsföring via influerare och eWOM då denna typ av marknadsföring 
effektivare kan sprida information och har en högre trovärdighet. Den stora konkurrensen har 
även ökat vikten av att identifiera bra influerare för att kunna effektivisera sin marknadsföring 
på sociala medier. De flesta studier kring att identifiera influerare har haft utgångspunkt i att 
trovärdiga influerare på en viss plattform inom sociala medier kan tillämpas inom alla sociala 
medier (Kim & Tran, 2013; Li, Lin & Lai, 2010). Detta kan resultera i lägre träffsäkerhet och 
effektivitet för influerare när det gäller att nå ut till konsumenter. Liu et al. (2015) lyfter 
problematiken kring att en influerare kanske inte är övertygande när det gäller andra områden 
än det som influeraren är känd för. En annan viktig aspekt som företagen bör ta hänsyn till är 
att influeraren ska kunna bibehålla sitt inflytande även i framtiden. Brown & Hayes (2008) 
belyser att det är viktigt att identifiera influerare på sociala medier där plattformen passar för 
den bransch som företaget är verksam inom. Influerare håller dock sällan till på bara en 
plattform och olika plattformar kan vara bättre lämpade för vissa branscher än andra. 

2.6.2 Marknadsföring via influerare  

Marknadsföring av en produkt eller ett varumärke via influerare har studerats i många år. Liu 
et al. (2015) samt Brown & Hayes (2008) definierar marknadsföring via influerare som en del 
i marknadsföring via WOM eller eWOM. Anledningen till att influerare har blivit en del av 
marknadsföringen har att göra med att företag har svårt att kontrollera de WOM budskapen 
som sprids. I och med användandet av influerare som ska sprida positiv WOM så finns det 
större möjligheter för företag att ha kontroll över det som sägs om en produkt eller 
varumärket. WOM har under en lång tid haft en väldigt stor påverkan på konsumenter, i och 
med att sociala medier även växer sig allt starkare så underlättas och effektiviseras 
spridningen av information och WOM får en ännu större betydelse för företagen. Budskapet 
får även en större trovärdighet när det kommer från en influerare jämfört med om det kommer 
direkt från företaget (Brown & Hayes, 2008). Företagen försöker därför utnyttja effekterna av 
influerare i försäljnings- och marknadsföringssyfte (Al-Oufi, Kim & Saddik, 2012; Uzunoğlu 
& Misci Kip, 2014). 
  
Uzunoglu & Misci Kip (2014) beskriver kommunikationen mellan influerare och dess följare 
som en reviderad version av den traditionella tvåstegs-kommunikationsmodellen som 
skapades av Katz & Lazarfeld 1955. Den traditionella tvåstegsmodellen innefattar en individ 
som är opinionsledare som tolkar information från media och sedan för detta budskap vidare 
för att öka inflytandet (Uzunoglu & Misci Kip, 2014). En opinionsledare har karaktärsdrag 
som öppenhet mot budskap, att ta rollen och diskutera, påverka och ha inflytande på sitt 
nätverk. Det behöver alltså inte vara massmedia som når fram med budskapet utan det kan 



	 13	

istället nås via opinionsledaren. Personer på sociala medier kan alltså anses vara digitala 
influerare, liknande opinionsledaren i tvåstegsmodellen. Uzunoglu & Misci Kip (2014) 
belyser att användare av sociala medier har de karaktärsdragen som finns hos en traditionell 
opinionsledare. Influerare via sociala medier når lättare ut till en större massa än de som 
marknadsför sig via personlig kontakt och via sociala medier kan man själv nå ut till 
opinionsledaren. Uzunoglu & Misci Kip (2014) beskriver detta som att det startar med att 
influeraren får eller uppfattar ett budskap direkt från företaget. Efter att influeraren tagit emot 
och avkodat budskapet så sprids budskapet från influeraren till sina följare genom sociala 
medier. Dennes följare avkodar i sin tur budskapet för att sedan gilla eller dela detta budskap. 
Ifall de som följer en influerare har gillat eller delat inlägget så kommer deras vänner och 
följare se detta och då kunna nå budskapet. 

2.6.3 Risk med influerare 

Öppen kommunikation som inte kan kontrolleras är i den befintliga teorin som tagits fram 
inom andra branscher den huvudsakliga anledningen till upplevd risk inom organisationer då 
kommunikation som handlar om företaget kan vara negativ (Constantinides & Fountain, 
2008). Detta tvingar företag att lägga större resurser kring planering och hantering av 
användandet av sociala medier för att minska dessa så kallade funktionella riskerna (Sing et 
al., 2008). Investeringen i större resurser leder dock till andra risker, nämligen finansiella 
förluster samt tidsförluster. Av denna anledning så blir det viktigt att identifiera vilka risker 
som finns vid användandet av marknadsföring via sociala medier (Munnukka & Järvi, 2013). 

En annan risk med influerare är att de kanske inte alltid delar företagets värderingar fullt ut 
och därmed sprider ett budskap som företaget inte står för. Det kan handla om budskap kring 
produkter men framförallt om personliga skandaler som företaget inte står bakom. Det kan 
leda till att både influeraren och det företaget som influeraren representerar påverkas negativt 
då budskapet eventuellt förändrar konsumenters attityd gentemot företaget och atleten på ett 
negativt sätt (Blumrodt & Kitchen, 2015). Även Brown & Hayes (2008) menar att vid 
användandet av influerare som marknadsförare så är det viktigt att de har samma åsikter som 
företaget för att inte sprida ett budskap som de själva inte tror på då det kan bli genomskinligt 
och kan genomskådas av konsumenterna. Det är även viktigt ur influerarnas synpunkt då de 
inte vill skada sitt eget rykte. Företag måste alltså vara försiktiga när det gäller informationen 
som de vill att influerarna ska förmedla till konsumenterna då influerarna riskerar att äventyra 
sin oberoende ställning. Detta går att jämföra till det som vi tidigare diskuterat kring det 
Brown & Hayes (2008) belyser om att influerare inte behöver ta ansvar för de budskap som 
sprids. Företag som idag använder sig av professionella influerare har dock gjort ett försök att 
minimera denna risk då det finns kontrakts styrda avtal mellan företag och influerare. 

De flesta riskerna med influerare inom sociala medier går dock att hänföra till den eventuellt 
negativa eWOM som kan uppstå. Stich, Golla & Nanopoulos (2014) skriver att negativ 
eWOM kan leda till att företag mister sina nuvarande men även de potentiella kunderna samt 
att det skadar varumärket. Den negativa eWOM som kan uppstå är svår att mäta och den kan 
dessutom inte kontrolleras av företaget. Chevalier & Mayzlin (2006) belyser i sin studie att 



	 14	

effekterna av negativ eWOM är större än effekterna av positiv eWOM. Det är någonting som 
även Berger & Milkman (2012) visat, nämligen att innehåll som väcker negativa känslor 
såsom ilska eller ångest tenderar att spridas mer. 

I idrottssammanhang anses användandet av kemiska substanser eller andra medicinska 
metoder i prestationshöjande syfte vara både omoraliskt och olagligt. Dopingfall leder oftast 
till påföljder för influeraren men det kan även påverka företaget och deras varumärke 
(Blumrodt & Kitchen, 2015). O’Reilly (2008) lyfter två olika sorters individuella risker 
gällande influerare, nämligen direkta och indirekta risker. Direkta risker är associerade med 
utövandet av sporten som exempelvis doping, sämre resultat, minskande motivation, ökad 
ålder och dess påverkan på prestation, allvarliga skador, medicinska problem och så vidare. 
Indirekta risker handlar om händelser som sker vid sidan av sporten, exempelvis illegala 
handlingar, antisocialt beteende och liknande som, oavsett om influeraren blir fälld i domstol 
eller inte, kan påverka varumärket som står bakom influeraren. 

2.7 Sammanfattad teoretisk referensram 

För att definieras som sociala medier så ska det finnas möjlighet för användare att generera 
innehåll (Kaplan & Haenlein, 2010). Exempel på olika plattformar inom sociala medier är 
Instagram, Facebook, Twitter, bloggar och vloggar. Schmitt (2012) menar att sociala medier 
kan användas som kanaler för bland annat varumärkesbyggande, marknadsföring och 
hantering av kundrelationer. Oavsett vad syftet är så måste information om varumärket vara 
intressant för konsumenterna om marknadsföraren vill skapa ett intresse för varumärket 
(Schmitt, 2012).  
  
Castronovo & Huang (2012) menar att konsumenter anser att information om en produkt är 
mer tillförlitlig när det kommer från en person som använt en produkt snarare än om det 
kommer direkt från företaget som utformat produkten. Detta är vad som kallas Word Of 
Mouth (WOM), vilket även finns i elektronisk form och benämns då eWOM. Chu & Kim 
(2011) belyser en viktig del av eWOM på sociala medier, nämligen trovärdigheten i de 
kontakter som bildas. Trovärdighet definieras som benägenhet att lita och ge förtroende till en 
annan part (Chu & Kim, 2011). 
  
I och med det ökande användandet av sociala medier så har företag och konsumenters 
interaktion förändrats. Enligt Lu, Li & Liao (2012) är konsumenter vana vid att söka 
information från influerare på sociala medier. En influerare kan beskrivas som en person med 
hög status på sociala medier (Lu, Li & Liao, 2012) och i detta arbete ser vi endast till 
professionella influerare som vi definierar som en person som har kontrakt med ett företag för 
att sprida budskap om företagets produkter på sociala medier. Brown & Hayes (2008) 
definierar inflytande som förmågan att påverka en persons åsikt gällande en mängd olika 
saker, alltifrån köpråd till inställningen om ett företag. 
  
Probst et al (2013) belyser tre karaktärsdrag som en influerare bör ha för att vara en bra 
influerare. För det första bör influeraren vara karismatisk och duktig retoriskt så denne kan 
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vara övertygande likt en säljare. Det andra karaktärsdraget en influerare bör ha är att ha god 
kunskap eller vara expert inom det område som man ska influera inom. Den tredje faktorn 
som tas upp är att influeraren bör ha talang för att koppla samman människor till stora 
nätverk. Ett karaktärsdrag som vi saknar som har en vital del i vår studie är att influeraren ska 
ha förmågan att prestera.  
  
En vital risk i den befintliga litteraturen är enligt Constantinides & Fountain (2008) den öppna 
kommunikationen då denna kommunikation kan innehålla negativa budskap kring företaget. 
Därför måste företag lägga stora resurser för att minska dessa risker på planering och 
hantering av användandet av sociala medier. 
 
Blumrodt & Kitchen (2015) belyser att det även finns en risk i att influeraren agerar och 
sprider budskap som inte är i enlighet med företagets värderingar. Detta kan vara att 
influeraren är involverad i en personlig skandal eller sprider ett budskap om en produkt som 
inte företaget står bakom. Stich et al. (2014) menar att negativ eWOM kan leda till att man 
förlorar nuvarande och potentiella kunder då dessa negativa budskap skadar varumärket. 
Brown & Hayes (2008) menar även på att det finns en risk i att det som influeraren sprider är 
reklambudskap eller budskap som kommer direkt från företaget. Det är därför viktigt att 
influeraren har samma åsikter som företaget och att influeraren står bakom företagets 
produkter då det kan bli genomskinligt för konsumenterna annars om inte detta 
överensstämmer. 
  
O’Reilly (2008) belyser att det finns direkta och indirekta risker med influerare. De direkta 
riskerna är associerade med den sport som influeraren utövar. Till exempel doping, sämre 
resultat och skador. De indirekta riskerna är de som händer vid sidan av sporten, exempelvis 
personliga skandaler. Blumrodt & Kitchen (2015) menar på att doping påverkar influeraren 
negativt men att det även kan påverka företaget influeraren står bakom.  

2.8 Undersökningsmodell 

Den teoretiska referensramen som nu har beskrivits kommer att vara grunden till den 
undersökning och analys som kommer att göras i kommande del av denna forskningsstudie. 
Som tidigare har beskrivits kommer den huvudsakliga delen att luta sig på influerare som är 
det vi har intresserat oss för. Referensramen är uppbyggd på det sättet att det först ska 
genererar en förståelse om sociala medier och dess plattformar samt hur man generellt kan 
använda sig av sociala medier som marknadsföringsverktyg. Detta är kunskap som måste 
innehas för att överhuvudtaget kunna förstå fenomenet influerare och dess roll i 
marknadsföringen på sociala medier. Detta mynnar i sin tur ut i WoM som vi anser grunden 
till influerare då de sprider budskap om produkter till sina följare och är därför den även en 
viktig del att ha en förståelse om. Varumärkesidentitet som kommer näst på tur beskriver om 
hur man som konsument kan generera en identitet till ett företag vilket är en intressant aspekt 
som kommer att undersökas om så faktiskt är fallet inom träning och hälsa och om influerare 
kan vara en del i att detta identitetsskapande. Därefter så kommer det som för denna studie är 
den mest vitala delen vilket handlar om just influerare och det olika möjligheter och risker 
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som finns för företag att använda sig av influerare som marknadsföringsverktyg på sociala 
medier inom träning och hälsa, samt vilka karaktärsdrag som anses vara fördelaktiga hos en 
sådan. Detta är den del som till största del kommer att hjälpa oss att besvara de 
forskningsfrågor som i inledningen av studien har belysts. Vi har alltså valt att bygga upp 
referensramen som en form av tratt där vi till en början beskriver det hela ur brett perspektiv i 
stort, vilket är viktigt för att ha en grundförståelse för hela fenomenet och hur de uppkommit 
för att sedan komma ner till det studiens huvudmål 
 
Något som vi även anser vara en intressant del i denna studie som inte har belysts i den 
teoretiska referensramen är om det finns några likheter i vad konsumenter anser om just de 
möjligheter, risker och karaktärsdrag som tidigare har presenterats. Sådana drag som kan 
gruppera konsumenter och som kan vara avgörande för vad konsumenter uppfattar om detta 
kan vara beroende på vilken ålder de är i, vad de är för kön, vad de har för sysselsättning, hur 
många gånger de tränar per vecka, hur ofta de besöker sociala medier och varför de 
överhuvudtaget följer en influerare. Vi kommer därför att integrera dessa frågor i den 
kommande enkätundersökning som kommer att göras för att i sin tur kunna se om det finns 
likheter mellan hur respondenterna har svarat angående influerare och just dessa egenskaper 
som respondenterna själva besitter.  

3. Metod 
I det här avsnittet förklarar och förtydligar vi studiens forskningsansats och valet av 
forskningsmetoder. Avsnittet behandlar de metodologiska begreppen som vi anser är 
relevanta för studien. Syftet med detta avsnitt är att underlätta för läsaren genom att 
redogöra för studiens olika steg och de metoder som använts för att samla in och analysera 
data. Avsnittet behandlar fördelar och nackdelar med valda metoder och vi som forskare har 
under studiens gång försökt förhålla oss kritiskt till våra beslut. Metodavsnittet avslutas med 
en metodreflektion där vi diskuterar kring hur våra beslut kan ha påverkat studiens utgång. 
  

3.1 Forskningsdesign 

En forskningsdesign kan beskrivas som en ram för hur data samlas in och sedan analyseras 
(Bryman & Bell, 2013). Denna studie antar en vad Bryman & Bell (2013) beskriver som en 
tvärsnittsdesign vilket kännetecknas av att fler än ett fall studeras, vilket forskaren gör för att 
uppnå variation. Tvärsnittsdesign kännetecknas även att det sker vid en viss tidpunkt, 
forskaren samlar in sin data under en och samma tidpunkt och sker alltså inte vid flera olika 
tillfällen. Bryman & Bell (2013) belyser exempel som ingår under tvärsnittsdesign. Vid en 
kvantitativ studie så framhäver man surveyundersökning som ett typexempel, och vid 
kvalitativ studie som framhävs semi-strukturerade intervjuer med ett antal personer (Bryman 
& Bell, 2013). 
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Anledningen till att vi valt att använda oss av en tvärsnittsdesign med stor variation är för att 
kunna dra så generaliserbara slutsatser som möjligt. Bryman & Bell (2013) vidhåller att vid 
högre svarsfrekvens så ökar möjligheterna till att göra distinktioner mellan olika fall. På så vis 
utvecklas möjligheten för oss att kunna utveckla företags förståelse för vilka variabler som 
spelar roll när konsumenter väljer att följa en influerare på sociala medier. Med en 
tvärsnittsdesign menar Bryman & Bell (2013) att det enbart går att mäta samband och 
relationer mellan olika variabler. Det kan dock vara problematiskt att kunna fastslå en kausal 
relation mellan olika variabler om ett samband uppkommer mellan variabler utan det går 
enbart att säga att man hittat en koppling mellan dessa. 
  
Denna studie är uppbyggd ur både en kvalitativ och kvantitativ metodik. Grunden kommer att 
ligga i den kvantitativa delen där en enkätundersökning kommer att göras. Eliasson (2013) 
beskriver att fördelarna med att använda sig av kvantitativ metod är att man kan nå ut till 
större delar av populationen och på så sätt kunna nå många olika aspekter. Det negativa som 
Eliasson (2013) tar upp med kvantitativ metodik är att det är svårt att få en djupgående studie. 
Det har vi försökt att överbrygga genom att komplettera enkäten med att utföra kvalitativa 
intervjuer med ett urval av de respondenter som besvarat enkäten. Detta gjordes för att vi vill 
ta reda på bakomliggande faktorer till de svar som givits i enkäten. Vi har alltså använt oss av 
det som Bryman & Bell (2013) benämner som flermetodsforskning.  
  

3.2 Trovärdighet till studien 

Bryman & Bell (2013) belyser tre begrepp som är viktiga för att det ska finnas trovärdighet i 
studien. De tre begreppen är reliabilitet, replikerbarhet, validitet.  
  
Reliabilitet handlar om huruvida resultatet av en studie skulle bli likadan om studien 
genomfördes ytterligare en gång. Reliabilitet blir aktuellt i denna studie då det är av värde att 
se ifall resultatet är stabilt eller om det är slumpmässigt (Bryman & Bell, 2013) . Reliabilitet 
kan ta form i två olika skepnader, extern och intern. Intern reliabilitet handlar om hur väl 
medlemmarna i forskarlagets tolkningar överensstämmer med varandra. Den externa 
reliabiliteten handlar istället om till vilken grad det går att återskapas. Den externa 
reliabiliteten i denna studie är förhoppningsvis hög då vi använder oss av både 
surveyundersökning och intervjuer. Att bara använda sig av kvalitativ metodik i forskning kan 
sänka den externa reliabiliteten då det är svårt att rekonstruera den miljö som undersökningen 
gjorts i då sociala miljöer hela tiden förändras. 
  
För att andra forskare ska kunna upprepa denna studie så är det viktigt att den är replikerbar. 
Det är enligt Bryman & Bell (2013) viktigt att kunna återupprepa en studie, detta är viktigt att 
kunna göra ifall någon exempelvis anser att resultaten inte överensstämmer med liknande 
studier. För att en studie ska kunna vara replikerbar måste forskarna beskriva sitt 
tillvägagångssätt utförligt. Vi syftar till att förklara varje steg vi tagit i denna studie för att 
underlätta både för läsare men även för att möjliggöra en replikerbar studie. 
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Validitet handlar enligt Bryman & Bell (2013) om att forskarna mäter det som är avsett att 
mätas samt att det är relevant. Även här finns det en intern och en extern aspekt. Den interna 
validiteten handlar om till vilken grad forskarnas observationer och de teoretiska idéer som 
utvecklats överensstämmer. Den teoretiska referensram som redan har tagits fram bygger en 
grund för att den interna validiteten ska öka. Den externa validiteten handlar om i vilken grad 
det går att generalisera de resultat om studien genererar i en annan forskning med andra 
sociala kontexter. Den externa validiteten tenderar att vara svår att hålla hög om man 
använder sig av kvalitativ datainsamlingsmetod. Detta är något vi till viss del ha behövt tagit 
hänsyn till då vi som tidigare nämnt både använder kvalitativ och kvantitativ metod. Dock 
eftersom att den största delen av datainsamlingen kommer från enkätundersökningen så 
förbättras den externa validiteten mot om vi enbart hade använt oss av intervjuer.  
  

3.3 Primär- och sekundärdata 

Enligt Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2010) så kan primärdata beskrivas som 
information inom ett ämnesområde som forskarna själva samlar in. I denna studie blir 
primärdata den information som samlats in via enkätundersökningar samt efterföljande 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna kommer att göras med ett antal av respondenterna 
från enkäten för att gå in mer på djupet kring svaren, där intervjuobjekten ges möjlighet att 
förklara mer ingående kring sina erfarenheter. Sekundärdata är information som redan finns 
tillgänglig då den samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang. Vi har använt oss av 
teorier som inhämtats som sekundärdata. I den här forskningen stödjer vi oss på teori från 
kursböcker, avhandlingar, olika tidsskrifter och framförallt vetenskapliga artiklar där 
artiklarna är hämtade från databasen Summon, Primo, Google Schoolar, ABI/Inform som vi 
fick tillgång till via bibliotekets hemsida på Örebro Universitet. Sökord som användes för att 
hitta artiklarna var: Soical Meida, Social Media Marketing, influencer marketing, marketing 
through influencers, word-of-mouth, electronic word-of-mouth, brand identification, doping 
influencers och doping. 

3.3.1 Enkät 

Som tidigare nämnt så har insamlingsmetoderna av primärdata varit i form av enkäter samt 
semistrukturerade intervjuer. Enligt Christensen et al (2010) så består en enkät av ett antal 
frågor som respondenterna svarar på, där slutna frågor är vanliga, det vill säga att 
respondenterna svarar genom att markera en ruta med det svarsalternativ som de anser 
stämmer bäst. Enkäter är det vanligaste alternativet för att få kvantifierbara resultat samt en 
hög svarsfrekvens. Vi har delat enkäten på Facebook, Instagram och Twitter, dessa är sociala 
medier som vi själva använder. Vi valde att sprida våra enkäter via internet på grund av att vi 
vill nå respondenter som använder sig av sociala medier och genom att vi använde oss av 
internet så ökar sannolikheten att vi når de konsumenter vi söker. Anledningen till att vi delat 
den på både Facebook, Instagram och Twitter är för att vi vill nå ut till så många respondenter 
som möjligt så vi inte missar någon beroende på att denne inte använder en viss plattform. 
Fördelar med webbenkät som insamlingsmetod är bland annat kostnadseffektiviteten, 
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snabbheten att både få ut och samla in enkäterna, anonymiteten samt de geografiska 
möjligheterna som internet erbjuder. Bearbetning av data blir vanligtvis inte så stor vid 
webbenkäter och det är en fördel för oss forskare då denna studie ska genomföras inom en 
tidsram. De största fördelarna för denna studie är som sagt att sannolikheten att vi når 
relevanta respondenter ökar samt att vi på ett effektivt sätt kan få in många svar vilket kan öka 
generaliserbarheten av resultatet. Christensen et al. (2010) beskriver några nackdelar med 
webbenkäter vilka bland är annat att respondenten kräver tillgång till dator med 
internetuppkoppling och att det är svårt att veta att man når ut till rätt respondent. Dessa 
nackdelar blir inget större problem i denna studie då vi genom att använda oss av 
webbenkäter i stort sett enbart når ut till de respondenter som använder sig av sociala medier 
och därmed var avsedda att svara på frågorna.  
 
3.3.2 Utformning av enkät 
 
I enkäten fanns en inledande del där vi kortfattat beskriver studien samt förklarar några 
nyckelbegrepp för att ge respondenterna förståelse för frågorna och deras syfte samt för att 
undvika missförstånd kring vissa begrepp som kanske inte är vedertagna hos respondenten. 
Enkätfrågorna som användes i den här studien togs fram för att kunna besvara 
forskningsfrågorna. De utformades för att respondenterna lätt skulle kunna tolka frågorna, 
vilket i sin tur ger oss som forskare möjligheten att få ärliga och precisa svar. Frågorna i 
enkäten har utformats med hjälp av studiens teoretiska referensram och anledningen till det är 
för att studien syftar till att se om befintlig teori gällande influerare även är applicerbar när det 
gäller influerare inom träning och hälsa. 
  
Frågorna 1 till 5 var personliga frågor såsom ålder, kön, sysselsättning, träningsmängd samt 
typ av träning. Frågorna ställdes för att kunna se om användningen av sociala medier skiljde 
sig mellan de olika respondenterna på grund av kön, ålder, träningsmängd och så vidare. 
Dessa svarsalternativ är utformade ur en vad Christensen et al. (2010) definierar som en 
nominalskala. Christensen et al (2010) definierar nominalskala där mätvärdena är egenskaper 
eller klasser som respondenten kan placeras inom där fråga 5 är en fråga med en svarsskala 
med flerval.  
Frågorna 6 till 17 gällde användningen av sociala medier där respondenterna fick svara 
uppskattningsvis på hur många gånger varje dag som de besöker sociala medier samt hur lång 
tid de spenderar där varje dag. Anledningen till att dessa frågor ställdes var för att kunna se 
kopplingar mellan hur mycket tid som spenderas på sociala medier och hur ofta 
respondenterna utsätts för marknadsföring via influerare. I dessa frågor så får respondenten 
uppskatta hur lång tid som spenderas på respektive social medieplattform. Vi är medvetna om 
problematiken i att dessa svar inte är exakta men de ger oss en uppfattning om varje 
respondents användning av sociala medier.  Även här har vi ställt svarsalternativen enligt vad 
Christensen et al. (2010) definierar som en nominalskala.  
 
Frågorna 18–22 handlade om vardera plattform och hur ofta respondenterna såg 
varumärkesrelaterade inlägg från influerare på dessa plattformar. Dessa frågor var relaterade 
till föregående frågor, skillnaden är att dessa var specificerade till att gälla varje plattform för 
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sig själv. Anledningen till att dessa frågor var med i enkäten var för att kunna se ifall 
respondenterna upplever fler marknadsföringsinlägg av influerare på vissa specifika 
plattformar. Svarsalternativen till dessa frågor är vad Christensen et al. (2010) definierar som 
intervallskalor. En intervallskala har lika långa avstånd mellan alla svarsalternativ. 
Frågorna 23–24 ville vi ta reda på om influerare har påverkat respondenternas syn på ett 
varumärke generellt sett och därefter i vilken utsträckning detta skett. Syftet med dessa frågor 
var att se hur respondenternas uppfattning om hur influerarna påverkat de via sociala medier 
samt i vilken utsträckning de har blivit påverkade. Fråga 23 har vi ställt upp svarsalternativen 
som en vad Christensen et al. (2010) definerar som en ordnialskala. I en ordinalskala är 
avståndet mellan svarsalternativen okända, respondenten kan alltså bara rangordna vilket av 
svaren som instämmer bäst. Svarsalternativen i fråga 24 är också uppställda med en 
intervallskala. 
 
Frågorna 25–32 hade sin grund i olika situationer, exempelvis ifall influeraren skulle dopa 
sig, eller vara inblandad i någon annan personlig skandal. Vi ställde dessa frågor för att se 
huruvida respondenternas syn på varumärket skulle ändras givet de olika situationerna och i 
sådana fall i vilken utsträckning. Frågorna formades utefter teorierna kring bland annat 
prestations-aspekten där exempelvis Blumrodt & Kitchen (2015) menar att doping och 
liknande i prestationshöjande syfte anses både olagligt och omoraliskt och kan leda till 
påföljder för influeraren men även företaget och dess varumärke. Utöver doping så finns det 
flera andra situationer som kan påverka anseendet hos influerare, företag och varumärke och 
dessa kan vara direkta eller indirekt kopplade till utövandet av sporten (O’Reilly, 2008). 
Svarsalternativen tillhörande fråga 25, 27, 29 och 31 är även dem uppställda som en vad 
Christensen et al. (2010) definierar som en ordinalskala På fråga 26, 28, 30 och 32 är 
svarsalternativen även uppställda som en intervallskala. 
 
Fråga 33 handlar om vilken plattform respondenterna upplever att de oftast ser inlägg om 
träningsprodukter och functional foods. Denna fråga kan beskrivas som en sammanfattande 
fråga till frågorna 16–22 som handlade om hur ofta respondenterna ser varumärkesrelaterade 
inlägg på olika plattformar. Frågan ställdes för att se ifall respondenterna hade uppfattat de 
tidigare frågorna på rätt sätt och för att se huruvida deras svar överensstämmer med dessa 
tidigare frågor.  Svarsalternativen är uppställda som en ordinalskala. 
  
Frågorna 34–35 handlade om hur respondenterna har kommit i kontakt med influerare och 
vilken som är den huvudsakliga anledningen till att man väljer att följa dessa. Anledningen till 
dessa frågor var för att kunna bidra med ökad insikt för företagen så de lättare kan forma sina 
budskap efter respondenternas önskemål. Även dessa frågor har vi ställt upp svarsalternativen 
som ordinalskalor. 
  
Vi valde att inte ha med svarsalternativet “vet ej” på frågorna i enkäten. Anledningen till det 
är för att vi anser att det lätt kan bli så att respondenterna väljer det svaret av bekvämlighet 
och för att de inte orkar sätta sig in i den givna situationen. Vi formade enkätsvaren så att 
respondenterna var tvungna att sätta sig in i situationen och på så sätt ge ett konkret svar. 
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Nackdelen med att inte kunna svara “vet ej” är att det kan göra respondenterna konfunderade 
om de faktiskt inte vet hur de skulle reagerat i de givna situationerna. 

3.3.3 Bortfall  

Från de svar som vi fått på vår enkät så har det tillkommit en del bortfall. Vi hade totalt 102 
respondenter som har svarat på enkäten men där har vi ett bortfall på 6 respondenter. Dessa 6 
respondenter har angett att de inte följer någon influerare vilket var ett krav för att få delta i 
studien. Svaren från dessa respondenter är därför inte medräknade i de diagrammen som 
presenteras i empiriavsnittet. Vi har även plockat bort svar från respondenter där det 
uppenbart har varit oseriösa svar och dessa respondenter är därför inte medräknade i det totala 
antalet respondenter eller i den presenterade empirin. 

3.3.4 Urval  

Enligt Christensen et al. (2010) finns det två typer av urval, nämligen sannolikhetsurval och 
icke-sannolikhetsurval. Den här studien använder sig av ett icke-sannolikhetsurval i form av 
strategiskt urval då vi vill nå de konsumenter som använder sig av sociala medier och därmed 
sållar bort de personer som inte använder sig av sociala medier. I och med att det är vi själva 
som spridit information om studien så finns det inte möjlighet för alla i populationen att delta 
i studien, vilket är ett kriterium för icke-sannolikhetsurval. Detta kan göra att resultatet kan bli 
något missvisande och att därmed kan försvåra generaliseringen. Vi har tagit detta i beaktning 
när vi valde metod men ansåg fortfarande att detta urval är det mest lämpliga för vår studie. 
Christensen et al. (2010) beskriver att ett strategiskt urval är när marknadsundersökarna själva 
bestämmer vilka personer i målpopulationen som ska ingå i urvalet. Genom att genomföra 
webbenkäter så ökar sannolikheten till maximal spridning och bredd vilket ger oss 
möjligheter att studera likheter och skillnader mellan respondenter. I och med att vi delar 
enkäten på sociala medier och att det för respondenterna är frivilligt att delta i studien eller 
inte så klassas vårt urval enligt Christensen et al. (2010) som självurval, eller 
frivillighetsurval. Vi anser att detta metodval passar vår studie då de som väljer att delta i 
studien är intresserade och har kunskap om ämnet och att vi därmed kommer att få bättre och 
mer relevanta svar. 

Bakgrund av respondenter 

Av de respondenter som besvarat vår enkätundersökning så var 66,7 % av respondenterna 
födda mellan åren 1990–1994 och att 26 % var födda mellan 1995–1999. Det är alltså 92,7 % 
av respondenterna som var födda mellan 1990–1999. Utöver det är 4,2 % av respondenterna 
födda mellan 1985 - 1989, 2,1 % mellan 1970 - 1974 och resterande 1 % mellan 1960 - 1964. 
Av dess var 57,3 % kvinnor och 42,7 % män. 

3.3.5 Semistrukturerad intervju 

Saunders, Lewis & Thornhill (2012) beskriver semistrukturerade intervjuer som den 
vanligaste formen av intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer så har den som intervjuar ett 
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visst tema och ett antal frågor som ska behandlas under intervjun, detta benämns 
intervjuguide. Anledningen till att vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med de 
respondenter som valt att delta är på grund av att vi ville få en fördjupad kunskap om varför 
respondenterna svarade som de gjorde i enkäten. Christensen et al. (2010) belyser att 
personliga intervjuer möjliggör för forskarna att ställa mer komplicerade frågor då man kan 
ge en ytterligare förklaring om respondenten inte förstår frågan vilket inte möjliggörs i en 
enkätundersökning. Intervjuer kan därav ge oväntade och mer genomgående svar. 
Användningen av flera olika insamlingsmetoder benämns enligt Christensen et al. (2010) som 
metodtriangulering. Till skillnad från webbenkäter så tar kvalitativ data från 
semistrukturerade intervjuer en avsevärd tid att bearbeta och analysera. Då vi använder oss av 
intervjuerna som ett komplement till enkäterna så behövs troligtvis inte många intervjuer och 
därmed minskar vi tidsåtgången till bearbetning av de semistrukturerade intervjuerna. Det 
finns dock nackdelar att använda sig av intervjuer, Bryman & Bell (2013) lyfter fram precis 
som Christensen et al. (2010) att det tar lång tid men även att intervjuer försvårar 
replikerbarheten och generaliserbarheten. Intervjuerna utfördes inte på identiskt sätt då 
respondenterna besvarade frågorna på olika sätt och vi anpassade frågorna därefter. I vissa fall 
behövdes inga följdfrågor då respondenten svarade på ett mer utförligt sätt och i andra fall 
behövdes fler följdfrågor för att få fram mer relevant data.     
    

3.3.6 Intervjuguide 

Som Bryman & Bell (2013) nämner så kan en intervjuguide beskrivas som det tema och de 
frågor som intervjuaren bör behandla under en intervju. Innan genomförandet av de 
semistrukturerade intervjuerna utformades en intervjuguide vilket enligt Widerberg (2002) 
kan underlätta både för oss som intervjuare samt ligga som utgångspunkt för respondenten. 
Anledningen till att vi endast utformade en intervjuguide som låg till grund för alla intervjuer 
var på grund av att respondenterna ansågs ha liknande preferenser för att svara på frågorna. 
Intervjuguiden utgick från denna studies teoretiska referensram då en intervjuguide ska 
omfatta det tema som vi önskar analysera och därmed kan kopplas till studiens 
frågeställningar (Widerberg, 2002; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). En 
annan anledning till att en intervjuguide användes var för att respondenterna skulle känna att 
de kunde berätta med egna ord om hur de uppfattar ämnet utan att känna att vi pressar 
respondenterna till att svara på ett förutbestämt sätt (Esaiasson et al., 2012). Christensen et al. 
(2010) belyser att det är viktigt för respondentens svar att de som intervjuar inte ställer 
ledande frågor då det är lättare för respondenten att hålla med om ett påstående jämfört med 
att gå emot ett påstående. Vi försökte undvika ledande frågor när vi utformade intervjuguiden 
då vi var intresserade av respondenternas egna åsikter och vi försökte undvika att leda in de 
på ett visst spår. Det låg även i studiens intresse att frågorna var så korta och tydliga som 
möjligt för att underlätta för respondenten. Att följa detta leder i sin tur enligt Esaiasson et al. 
(2012) till relevanta svar. De frågor som har integrerats i intervjuguiden är frågor som vi anser 
intressanta efter att ha fått in svaren från vår enkät. Frågorna går att dela in i specifika teman. 
Det första temat handlar om respondentens egen träning vilket för oss är intressant att se om 
det finns några likheter och skillnader mellan svaren från respondenterna beroende på hur de 
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ser på sin egen träning. Det andra temat handlar om de influerare som respondenterna själva 
följer och vad dessa förmedlar. Här vill vi få fram vad respondenterna uppskattar hos en 
influerare och vad det är som gör att respondenterna följer dessa influerare. Övriga frågor är 
frågor som liknar de frågor som vi haft med i enkäten som handlar om hur respondentens syn 
på varumärket utifrån situationer och riskmoment som tas upp i teorin förändras. Detta har 
respondenten svarat på i enkäten men vi ansåg att vi ville komplettera dessa svar med 
bakomliggande resonemang till varför varje respondent svarat som de gjort. Vi har även valt 
att integrera hur synen på influeraren förändras då vi efter att ha analyserat enkätfrågorna sett 
att influeraren har en betydande roll hos respondenterna 
  

3.3.7 Intervjuobjekt 

  

Respondent Tid Datum 

Respondent 1 39 min 2017-04-05 

Respondent 2 46 min 2017-04-22 

Respondent 3 35 min 2017-04-26 

Respondent 4 30 min 2017-04-25 

Respondent 5 51 min 2017-04-27 

Respondent 6 37 min 2017-04-27 

     

Tabell 1: Sammanfattning av intervjuer 

 

3.3.8 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har grundad sig i den intervjuguide som vi har skapat, se bilaga 2. Ingen intervju 
har dock varit den andra lik då frågorna har ställts i olika ordning samt att vissa av frågorna 
har fallit bort och andra frågor tagit in beroende på vad respondenten har svarat och hur 
samtalet har utvecklat sig.   
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Innan intervjuerna startade så har vi frågat respondenterna om det var okej att vi spelade in 
intervjuerna vilket det har varit för varje respondent. Detta gjorde vi för att inte behöva sitta 
och anteckna allt som sades utan att vi istället kunde fokusera på vad respondenten faktiskt 
sade. Att ha intervjuerna inspelade gör även att man inte missar något och det underlättar även 
vid transkriberingar. Upplägget mellan forskarna under intervjuerna har varit att en agerat 
intervjuledare, hans uppgift var att se till att samtalet flyter och ställa de frågor som fanns i 
intervjuguiden. Den andra i forskarlagets uppgift var att se till att ljudinspelningen fungerade 
samt att se till att inga relevanta frågor missades.      
      
     
Genomförandet av våra intervjuer har dock varit olika från respondent till respondent. 
Anledningen till detta är på grund av att respondenterna varit utspridda runt om i Sverige. 
Med dagens teknik så såg vi inte detta som ett problem, vi utförde intervjuerna via 
videosamtal på antingen Skype eller Facetime när respondenterna inte fanns tillgängliga för 
ett personligt möte. Varför vi valde att hålla det genom videosamtal och inte vanliga 
telefonsamtal var för att kunna göra det mer personligt och även för att kunna se och läsa av 
respondenternas ansiktsuttryck. Vi anser att vi därigenom kunde se om respondenten 
exempelvis inte förstod någon av frågorna helt.  
  
Efter att vi genomfört intervjuerna med våra respondenter så har vi transkriberat dessa. 
Anledningen till att vi transkriberat alla intervjuer var för att det ger en överskådlig bild om 
vad som sagts i intervjuerna och det är även lättare att hitta olika segment när man går tillbaka 
för att se vad som sagts vid analysen av varje intervju. Transkribering ger även en större 
trovärdighet till studien då det på ett enklare och mer korrekt sätt kunna hantera informationen 
som insamlades på rätt sätt. Bryman & Bell (2013) fastslår att transkriberingar ger forskaren 
en rad med fördelar såsom att det förbättrar forskarnas minne och att det går att göra 
associationer till intervjun, analysen av materialet underlättas, forskaren kan gå tillbaka och 
gå igenom materialet flera gånger och att informationen som tillhandahålls kan användas vid 
andra tillfällen där andra syften finns. Bryman & Bell (2013) belyser en problematik med 
transkribering och det är det är en process som tar väldigt lång tid och att forskaren får räkna 
med att transkriberingen tar fem till sex gånger så lång tid som själva intervjuerna är. Vi 
ansåg dock att det transkriberingen är viktig del och har därmed gjort en så detaljerad 
transkribering som möjligt. Det är även viktigt enligt Bryman & Bell (2013) att det för 
forskaren är viktigt att innan transkriberingen startar att materialet lyssnas igenom. Detta var 
något som vi gjorde med det material som samlats in, vi antecknade även viktiga ord samt 
tidpunkten för när dessa sades kontinuerligt under den första lyssningen. Anledningen till att 
vi gjorde det var för att få en överskådlig bild av vad som vi ansåg vitalt av materialet och att 
vi lättare skulle kunna gå tillbaka till den informationen. 

3.4 Analysmetod  

Den insamlade datan kommer från kvalitativa intervjuer och kvantitativ enkätundersökning. 
Analysen av den insamlade datan har genomförts parallellt för både enkät och intervjuer då 
dessa behandlar samma område och intervjuerna användes för att få fördjupade resonemang 



	 25	

av enkätsvaren. Första steget av analysen var att gå igenom den kvantitativa datan och gå 
igenom alla svar var för sig för att se om det fanns avvikande svar på ett flertal frågor, vid de 
fall som vi har sett avvikande svar på flertal frågor har en diskussion förts om det är en 
respondent som varit oseriös när det svarat. Detta gjordes också för att få en övergripande bild 
av hur respondenterna ställer sig till de frågor som ställts. Vid analys av den kvantitativa 
datan så använde vi oss av programmet SPSS för att göra en korrelationsanalys vilken syftar 
till att visa ifall det finns ett samband mellan två variabler. För enkelhetens skull kan 
variablerna sägas vara frågorna i enkäten. Först framställde vi en matris för att se om det 
fanns några samband mellan variablerna, exempelvis ifall en persons träningsmängd påverkar 
hur mycket tid denne spenderar på sociala medier och så vidare. Därefter gjorde vi diagram 
som visar vilka frågor som hade störst korrelation. Det	är	alltså	frågorna	2,3,4,6,7 som ställts 
mot frågorna 23-32 och 34. 
 
De intervjuerna som gjorts har som tidigare nämnts transkriberats för att underlätta analysen. 
Vi startade med att läsa igenom datan från de kvalitativa intervjuerna och jämförde under 
tiden med data från den kvalitativa enkäten för att se om det fanns några signifikanta 
skillnader. Därefter så valde vi att göra en innehållsanalys av den insamlade datan. 
Innehållsanalys är en bra metod för att ge en helhetsbild över innehållet då den ger översikt 
över texten och det som är relevant (Graneheim & Lundman, 2004). Hsieh & Shannon (2005) 
betraktar innehållsanalys som en flexibel metod för att analysera text. I och med att vi har 
befintliga teorier och vill se om dessa kan appliceras på en ny bransch så har vi använt oss av 
en vad Hsieh & Shannon (2005) benämner som en riktad innehållsanalys. Vi har därmed 
redan innan analysen börjat identifierat koder kategorier och teman. Temat som identifierades 
var effektiv marknadsföring via influerare. De kategorier som identifierats är möjligheter, 
risker och karaktärsdrag och de koder som identifierats är prestation, doping, personlig 
skandal, negativa budskap, direktreklam, karismatisk, kunskap, kontakt, träningsmotivation, 
innehåll & tillit. Därefter så började jobbet att läsa igenom arbetet ytterligare för att identifiera 
segment som hörde till dessa koder och kategorier. Därefter så har den data vi samlat in ställts 
mot de teorier som har presenterats för att kunna bekräfta om dessa kan eller inte kan 
appliceras inom träning och hälsa.    

3.5 Metoddiskussion 

Efter att vi samlat in all data från enkäten så fann vi att cirka 90 % av respondenterna var 
födda mellan 1990–1999. Anledningen till detta tror vi beror på främst två saker, den första 
anledningen är för att vi har delat enkäten på våra egna sociala medier och att den största 
delen av våra vänner och följare är inom detta åldersspann. Inlägget delades dock av flera 
vänner och följare vilket möjliggjorde för ett stort antal personer födda innan 1990 att kunna 
svara på enkäten och därmed försvann risken med att enbart yngre personer hade möjlighet att 
svara på frågorna. Den andra anledningen kan vara att det är detta åldersspann som faktiskt 
följer influerare. Kravet för att kunna delta i enkäten var att respondenten följer minst en 
influerare på sociala medier och det förefaller vara flest personer inom det åldersspannet som 
faktiskt följer influerare på sociala medier. Det kan bero på att influerare på sociala medier är 
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ett relativt nytt fenomen och att personer inom detta åldersspann är uppvuxna med sociala 
medier. 
  
Som tidigare sagt så startade vi vår datainsamling med enkätundersökningen för att sedan gå 
vidare med att hålla intervjuer. Anledningen till detta var för att ha bakgrundsinfo och för att 
kunna få så detaljerade svar från respondenterna i intervjuerna som möjligt. Vi fick ett annat 
perspektiv utifrån de föreställningar vi hade innan vilket har påverkat de frågor som har 
inkluderats i intervjuguiden. Det hade dock kunnat gjorts i motsatt ordning, det vill säga att 
hålla intervjuerna först för att sedan hålla enkätundersökningen. Detta hade kunnat påverka 
enkäten till det positiva men hade också inneburit att intervjuerna blev lidande. 
  
Vi har valt att endast se influerare ur ett professionellt perspektiv där influeraren måste vara 
kontrakterad av ett företag. Det kan vara svårt för respondenter att skilja professionella 
influerare från icke professionella influerare och dessa missförstånd försökte vi minimera 
genom att kortfattat förklara vad som menas med en professionell influerare och ge exempel 
på dessa i inlägget som delades på sociala medier. Vidare hade vi en inledande text i enkäten 
där vi förklarade detta åter en gång för att minska risken att respondenten undgått detta. När 
det gäller intervjuerna så inledde vi även där med att tydliggöra för respondenterna vad som 
faktiskt menas med professionella influerare. 
  
Vid analys av empirin har vi sett att en del svar kan anses vara konstiga. Till exempel så har 
vi en 5,2 % som har svarat att deras syn på varumärket förändras i positiv bemärkelse om det 
uppdagas att en influerare använt doping. Vi har gått igenom svaren för att se om det samma 
respondenter har svarat att de blivit positivt påverkade av de som identifierats som risker och 
funnit att det inte är samma respondenter som svarat positivt på de frågor som det 
förekommer. En anledning till att vi har respondenter som angett att de blir positivt påverkade 
av doping kan ha att göra med respondenternas syn på doping, vilket även är anledningen till 
att vi tagit med en fråga om respondenternas syn om doping i intervjuguiden.  
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4. Empiri 
I detta avsnitt behandlas det empiriska materialet som samlats in via enkätundersökning och 
intervjuer. Avsnittet är uppdelat i två delar, där den första är empiri från 
enkätundersökningen och den andra delen behandlar empiri från intervjuerna. 
  

4.1 Enkät 

Den data som visas nedanför är svar från 96 respondenter som besvarat vår enkät.  

 
 
 
 
 
 
Ur diagrammet ovan kan vi utläsa att 66,7 % av respondenterna är födda mellan åren 1990–
1994 och att 26 % är födda mellan 1995–1999. Det är alltså 92,7 % av respondenterna som är 
födda mellan 1990–1999. Utöver det är 4,2 % av respondenterna födda mellan 1985 - 1989, 
2,1 % mellan 1970 - 1974 och resterande 1 % mellan 1960 - 1964. 
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Diagrammet visar att av de 96 respondenter som besvarat enkäten så var 57,3 % kvinnor och 
42,7 % män. 
 
 
 
 
 

 
  
Diagrammet visar att av de 96 respondenter som besvarat enkäten så studerade 67,7 % 29,2 % 
jobbade och 3,1 % var arbetslösa.  
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I diagrammet framgår det att det är stor spridning i respondenternas träningsvanor där den 
största andelen som är 27,1 % tränar 3 gånger i veckan. 17,7 % tränar fler än 5 gånger i 
veckan, 16,7 % 4 gånger i veckan, 13,5 % 5 gånger i veckan, 12,5 % mindre än 1 gång i 
veckan, 8,3 % 2 gånger i veckan och resterande 4,2 % tränar 1 gång i veckan. 
  
 

 
  
  
I diagrammet kan vi utläsa vilken sorts träning som respondenterna utövar där det går att se 
att gymträning är den absolut vanligaste träningsformen bland respondenterna med 78,1 %. 
Sedan följer löpning med 45,8 %, gruppträning med 27,1 %, övriga sorters träning med 14,6 
%, lagidrott med 13,5 % och avslutningsvis skidor med 4,2 % av respondenterna. 
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Diagrammet visar respondenternas uppskattningar om hur ofta de besöker sociala medier och 
det är en övervägande stor del som besöker sociala medier fler än 11 gånger per dag, 
nämligen 53,1 % av respondenterna. 14, 6 % har uppskattat att de besöker sociala medier 4–5 
gånger per dag, 10,4 % 10–11 gånger per dag, 10,4 % 8–9 gånger per dag, 9,4 % 6–7 gånger 
per dag och sedan 2,1 % som uppskattat besöken till 2–3 gånger per dag. 
  

 
Mer än hälften av respondenterna uppskattade att de spenderar 1–2 timmar per dag på sociala 
medier, nämligen 52,1 %. 27,1 % uppskattar att de spenderar 3–4 timmar på sociala medier 
per dag, 11,5 % mindre än 1 timme per dag och 9,4 % mer än 4 timmar per dag. 
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I diagrammet ovan så kan vi se att det är stor skillnad i respondenternas uppskattningar kring 
hur ofta de besöker Instagram. 20,8 % uppskattar att de besöker Instagram 4–5 gånger per 
dag, 19,8 % fler än 11 gånger per dag, 17,7 % 2-3 gånger per dag, 14,6 % 8-9 gånger per dag, 
10,4 % 6-7 gånger per dag, 9,4 % 10-11 gånger per dag, 5,2 % 0-1 gång per dag och 2,1 % av 
respondenterna uppger att de aldrig besöker Instagram. 
  

 
Diagrammet visar hur mycket tid respondenterna uppskattar att de spenderar på Instagram 
varje dag där en stor andel har svarat att de spenderar mindre än en timme per dag, nämligen 
64,9 %. Utöver det har 29,8 % uppskattat att de spenderar 1–2 timmar på Instagram per dag, 
3,2 % 3–4 timmar per dag och avslutningsvis 2,1 % som uppskattar att de spenderar mer än 4 
timmar på Instagram per dag. 
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I diagrammet ovan så kan vi se att det är stor skillnad i respondenternas uppskattningar kring 
hur ofta de besöker Facebook där den största delen, 29,2 %, har svarat att de besöker 
Facebook 2–3 gånger per dag. 18,8 % uppskattar att de besöker Facebook fler än 11 gånger 
per dag, 14,6 % 8–9 gånger per dag, 12,5 % 4–5 gånger per dag, 10,4 % 6–7 gånger per dag, 
8,3 % 10–11 gånger per dag och 6,3 % uppskattar att de besöker Facebook 0–1 gång per dag. 
  

 
Diagrammet visar hur mycket tid respondenterna uppskattar att de spenderar på Facebook 
varje dag där en stor andel har svarat att de spenderar mindre än en timme per dag, nämligen 
67,4 %. Utöver det har 26,3 % uppskattat att de spenderar 1–2 timmar på Facebook per dag, 
4,2 % 3–4 timmar per dag och avslutningsvis 2,1 % som uppskattar att de spenderar mer än 4 
timmar på Instagram per dag. 
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I diagrammet ovan så kan vi se att det är stor skillnad i respondenternas uppskattningar kring 
hur ofta de besöker Twitter. 64,6 % av alla respondenter att de aldrig besöker Twitter medan 
15,6 % uppskattningsvis besöker Twitter 0–1 gång per dag, 6,3 % 2–3 gånger per dag, 6,3 % 
4–5 gånger per dag, 5,2 % fler än 11 gånger per dag och 2,1 % 6–7 gånger per dag. 
  

 
  
Diagrammet visar hur mycket tid respondenterna uppskattar att de spenderar på Twitter varje 
dag. En väldigt stor andel av alla respondenter, 88,1 %, har uppgett att de spenderar mindre 1 
timme per dag på Twitter. Resterande respondenter, 11,9 %, uppskattar att de spenderar 1–2 
timmar per dag på Twitter. 
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I diagrammet ovan så kan vi se att det finns en viss skillnad i respondenternas uppskattningar 
kring hur ofta de besöker bloggar. Det vanligaste bland respondenterna är att de besöker 
bloggar 0–1 gång per dag, nämligen 39,6 respondenterna. 36,5 % uppskattar att de aldrig 
besöker bloggar, 18,8 % 2–3 gånger per dag, 4,2 % 4–5 gånger per dag och 0,9 % uppskattar 
att de besöker bloggar 8–9 gånger per dag. 
  

 
Diagrammet ovan visar att 92,3 % av respondenterna uppskattar att de spenderar mindre än 1 
timme på bloggar mindre och övriga respondenter, 7,7 %, spenderar uppskattningsvis 1–2 
timmar per dag. 
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I diagrammet ovan så kan vi se att det finns en viss skillnad i respondenternas uppskattningar 
kring hur ofta de besöker bloggar. 34,4 % uppskattar att de besöker Youtube 0–1 gång per 
dag, 24 % 2–3 gånger per dag, 22,9 % besöker aldrig Youtube, 11,5 % 4–5 gånger per dag, 
5,2 % fler än 11 gånger per dag och 2,1 % 6–7 gånger per dag. 

 
Diagrammet visar respondenternas uppskattade tid på Youtube per dag där den största delen 
har uppgett att de spenderar mindre än 1 timme varje dag, nämligen 65,8 %. 25,3 % 
uppskattar att de spenderar 1–2 timmar per dag på Youtube, 7,6 % 3–4 timmar och 1,3 % 
uppskattar att de spenderar mer än 4 timmar per dag på Youtube. 
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Diagrammet ovan visar respondenternas svar kring vilket sätt influerare generellt sett 
påverkat respondenternas syn på varumärket som denne representerar. Mer än hälften, 58,3 
%, har svarat att de blivit positivt påverkade och 38,5 % anger att de inte blivit påverkade. 
Övriga 3,2 % har svarat att de blivit negativt påverkade generellt sätt. 
  

 
  
Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna, 19 stycken, har svarat 4 och 5 på skalan 
där frågan var i vilken utsträckning som respondenterna upplever att influerarna påverkat 
deras syn på varumärket. 17 respondenter har svarat 5, 7 respondenter har svarat 6, 5 
respondenter har svarat 2, 5 respondenter har svarat 3, 4 respondenter har svarat 7 och 2 
respondenter har svarat 1. 
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l detta diagram kan vi utläsa att 79,2 % av respondenternas syn förändras negativt på ett 
varumärke om deras influerare tar olagliga prestationshöjande preparat. 15,6 % av 
respondenterna har uppgett att de inte påverkas och 5,2 % påverkas i positiv bemärkelse. 
  

 
  
I detta diagram kan vi utläsa i vilken utsträckning respondenternas syn på varumärket 
förändras om varumärkets influerare använder sig av olagliga prestationshöjande preparat. 21 
respondenter har svarat 5, 20 har svarat 7, 13 har svarat 4, 10 har svarat 6, 7 har svarat 3, 5 har 
svarat 2 och 5 har svarat 1. 
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Diagrammet ovan visar på vilket sätt respondenternas syn på varumärket förändras ifall 
influeraren sprider ett dåligt budskap kring en produkt. 76 % av respondenterna har svarat att 
de påverkas i negativ bemärkelse, 17,7 % har svarat att de inte påverkas alls och 6,3 % har 
svarat att de påverkas i positiv bemärkelse. 
 

  
Diagrammet visar i vilken utsträckning respondenternas syn på varumärket förändras ifall 
influeraren sprider ett dåligt budskap kring en produkt. 26 respondenter har svarat 4, 18 har 
svarat 5, 13 har svarat 6, 13 har svarat 3, 6 har svarat 2, 3 har svarat 7 och 0 respondenter har 
svarat 1. 
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Ovan kan vi se hur respondenternas syn på varumärket förändras om influeraren var 
involverad i en personlig skandal. 67,7 % av respondenterna har svarat att de inte skulle 
påverkas och 32,3 % har svarat att de skulle påverkas i negativ bemärkelse. 
  

 
  
  
Diagrammet ovan visar i vilken utsträckning respondenterna syn på varumärket förändras om 
influeraren är inblandad i en personlig skandal. 12 respondenter har svarat 4, 6 har svarat 5, 4 
har svarat 2, 4 har svarat 3, 3 har svarat 6, 1 har svarat 7 och 1 har svarat 1. 
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Diagrammet ovan visar hur respondenternas syn på varumärket förändras om de upplever 
influerares inlägg som direkta reklambudskap. 47,9 % har svarat att deras syn påverkas i 
negativ bemärkelse, 42,7 % påverkas inte alls och 9,4 % påverkas i positiv bemärkelse.  
  

Ovan kan vi utläsa i vilken utsträckning respondenternas syn på varumärket förändras om de 
upplever influerares inlägg som direkta reklambudskap. 14 respondenter har svarat 5, 12 har 
svarat 3, 10 har svarat 6, 10 har svarat 4, 4 har svarat 2, 3 har svarat 7 och 1 har svarat 1. 
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Här kan vi se att Instagram är den plattform som är den absolut vanligaste för respondenterna 
att se inlägg om träningsprodukter och functional foods då 81,3% har svarat just Instagram, 
9,4% på Facebook, 5,2% på bloggar och 4,2% på Youtube. 
 
  

	
  
Detta diagram visar den huvudsakliga anledningen till att respondenterna följer influerare på 
sociala medier. 47,9 % har angett att det är på grund av att de gillar influeraren, 40,6 % för 
träningsmotivation, 6,3 % för att de identifierar sig med influeraren, 4,2 % för att de gillar 
varumärket och 1 % för att de identifierar sig med varumärket. 
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Diagrammet ovan visar på vilket sätt respondenterna kommit i kontakt med influerare. Ett 
eller flera alternativ kunde väljas. 53,1 % av respondenterna har svarat att de sökt upp 
influeraren på egen hand, 45,8 % via att en vän gillat eller delat dennes inlägg, 27,1 % följer 
varumärket som influeraren representerar och 3,1 % har svarat övrigt. 

4.2 Intervjuer 

Nedan återges empiri från intervjuer med sex personer som via enkäten anmälde sitt intresse 
av att delta i en efterföljande intervju.  
  
Hur ska en influerare vara enligt respondenterna? 
Enligt respondenterna ska influerare vara bra förebilder som håller det på en personlig nivå. 
Exempelvis säger en av respondenterna att det ska kännas som att influeraren talar direkt till 
en själv och på så vis skapar en relation till sin följare samt att det byggs upp en tillit till 
influeraren. En respondent säger att influerare ska vara inspirerande och positiva till träning 
för att skapa rätt sinnesstämning hos följarna. Det anses även vara viktigt att influeraren i 
fråga kan visa upp att den faktiskt är duktig inom det området som den verkar i då 
respondenterna säger att en influerare som inte är duktig inom sitt område inte kommer få lika 
mycket uppmärksamhet som en som är riktigt bra. Jon Olsson lyfts som ett exempel och 
respondenten menar att Jon har varit väldigt duktig på skidor och vunnit många tävlingar men 
att det är viktigt att han lyft fram det på ett bra sätt på sociala medier. Vidare säger en 
respondent att influerare måste publicera bra innehåll och att det är viktigt att segmentera ut 
vilka personer denne vill nå ut till. Det är viktigt att influerare riktar sig mot rätt personer och 
håller innehållet relevant mot dessa, ett exempel ges där en respondent följer en 
ishockeyspelare och menar då att det främst är hockeyspelare och supportrar som fokusen 
borde vara riktat mot. Den röda tråden i det innehåll som publiceras anses vara viktig. En 
respondent menar att ju mindre sport, desto mer personlig borde influeraren vara. 
  
“Jag tycker att en bra influerare ska visa upp att de har lyckats med något och att de är 
framgångsrika. Influeraren måste kunna prestera för att den ska vara bra” 
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“Försöka hålla det på ett personligt plan och inte för mainstream. Jag tror att det är det man 
är ute efter när man söker en influerare att det ska kännas som att den talar lite till en själv 
och inte bara som att den står och föreläser under en TV-intervju till exempel” 
 
“Inspirerande tänker jag. Liksom så att man blir intresserad av den personen och just som 
jag tänker träningsmässigt så borde den ju vara positiv och försöka ge en positiv bild av 
träning så att man känner sig sugen på att göra det” 
  
Vilken plattform ser respondenterna oftast dessa inlägg på och vilken anser de är bäst 
för den här typen av marknadsföring? 
De flesta respondenter upplever att det är på Instagram som de exponeras för mest inlägg av 
influerare. Anledningar till det anges vara bland annat att det är där respondenterna aktivt 
följer influerare. Följarna anser att det är lättare att följa influerare där men samtidigt att det är 
lättare för influerarna att marknadsföra produkter där jämfört med exempelvis bloggar eller 
filmer på Youtube som är mer tidskrävande. Det framgår att det är lättare att få tillgång till 
innehåll snabbare i och med att respondenterna scrollar igenom ett flöde. Blogginlägg och 
Youtube är enligt respondenterna mer tidskrävande då de behöver mer aktivt söka upp inlägg 
och sedan lägga ner den tid som krävs för att kolla på filmerna medan en bild på Instagram är 
mer lättillgänglig och går snabbt att kolla på. Det är dock en respondent som säger att den 
upplever mer inlägg av influerare på Facebook då det dyker upp inlägg som andra personer 
gillar direkt i flödet. Respondenten menar att det blir mer naturligt att influerare som denne 
inte aktivt följer dyker upp där jämfört med Instagram då respondenten måste gå in och kolla 
vad folk gillar. 
Samtliga respondenter anser att Instagram är det bästa forumet att marknadsföra sig via 
influerare på grund av, som tidigare nämnt, att det är lättare att producera innehåll där på ett 
snabbt och smidigt sätt. Det är lätt att nå ut till många följare på ett enkelt sätt. En respondent 
upplever att Instagram är populärare än Facebook och att det av den anledningen blir lättare 
att nå ut till en bredare massa. Samma respondent lyfter dock det faktum att Instagram är mer 
begränsat i att användarna faktiskt väljer själva vilka de följer. 
 
“Instagram eftersom det är där jag är inne på mest och det är där jag följer flest influerare, 
så då blir det väl automatiskt så” 
 
“För att det är lätt för mig att följa influerare på instagram, men även för att det är lättare 
för influerare att marknadsföra en produkt på instagram. Det ligger mer jobb att skriva ett 
blogginlägg på en blogg eller en 10 minuters lång film på youtube. Jag tror att det är därför 
det finns väldigt många influerare som använder sig just av instagram mot de andra 
plattformarna” 
 
“Instagram, överlägset. Det är absolut mest innehåll och inlägg där om det skulle jag säga” 
  
Generell påverkan av influerare 
När det handlar om influerarnas generella påverkan på respondenterna så är erfarenheterna 
olika. De flesta har enbart blivit positivt påverkade av influerarna som de har följt eller 
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fortfarande följer. En av respondenterna säger att den blivit mestadels negativt påverkad på 
grund av att respondenten anser att de flesta influerare missbrukar sin ställning, gör det för 
snabba pengar och tänker kortsiktigt. Respondenten anser att många influerare säljer lite för 
mycket produkter istället för att representera det som är bäst lämpat för just den personen och 
på så sätt skapar en högre tillit hos följarna. Vidare menar respondenten att många influerare 
blir för stora alldeles för snabbt och därmed tappar de följare som varit med från första början. 
Det blir lite mer ”mainstream” och det leder till att den personliga kontakten försvinner. 
  
“Jag aldrig blivit negativt influerad av någon, utan dom som jag följer idag är dom som jag 
bara har följt. Så jag har bara fått positiva intryck av dessa” 
 
“Man säljer lite för mycket produkter runt sig istället för att ta det som är mest lämpat för en 
och försöka skapa en högre tillit till sina följare. Och det är mest det att de tappar sin röda 
tråd och ja, genom det tappar tilliten” 
 
Hur influeraren och varumärket som influeraren representerar påverkas av att 
influerare sprider dåliga budskap om sitt eget eller andras varumärken 
Respondenterna anser att det finns två olika delar av denna fråga. Å ena sidan så påverkas 
synen negativt när det som influeraren säger om någon annans varumärke uppfattas som ren 
smutskastning och inte är kopplat till sina egna produkter på något sätt. Respondenterna 
menar att den även finns en annan sida av detta, nämligen att influeraren gör en jämförelse 
med sina egna produkter och på så vis förklarar och visar varför influerarens produkter är 
bättre än konkurrenternas. När det gäller budskap kring de egna produkterna så menar en 
respondent att det kan skapa tillit när man kritiserar sina egna produkter och att det kan stärka 
varumärket i längden om företaget i fråga lyckas rätta till problemet med produkten. Samma 
respondent menar att så länge det finns anledning till att kritisera ett annat företags produkter 
så tycker den att det inte påverkar respondentens syn på varken influeraren eller varumärket 
som denna representerar. Ytterligare en respondent menar att det är väldigt kontextbundet hur 
man reagerar. Det som är gemensamt för samtliga respondenter är att alla anser att det är 
synen på influeraren som förändras mest om budskapet uppfattas som ren smutskastning. 
Synen på varumärket bakom influeraren ändras inte. 
  
“Jag tycker att lite kritik kan visa på att man är ärlig också så i det stora hela skulle jag nog 
säga att det är positivt när det kommer till kritik till sitt eget märke men negativt om man 
klagar på andra. Det blir lite gnälligt” 
 
Doping 
Varumärket 
När det gäller doping så är respondenterna negativt inställda till detta. De menar att det är 
väldigt sammankopplat till prestationerna som influerarna utfört och därför påverkas synen på 
varumärket beroende på hur företaget i fråga hanterar situationen som uppstår när en 
influerare använder sig av otillåtna prestationshöjande medel. En av respondenterna säger att 
varumärket påverkas i och med att denne använder sig av deras produkter och att det lätt kan 
bli sammankopplat med att det är produkterna som influeraren marknadsför som innehåller 
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olagliga substanser. Skulle företaget däremot ta avstånd från influeraren vid en sådan situation 
så anser respondenterna att det skulle visa på ett tydligt ställningstagande från företaget och 
därmed försämras inte synen på varumärket. 
 
“Det hade inte varit bra för de varumärken som influeraren representerar då jag i de fallen 
är medveten om vilka företag de representerar och att jag själv använder deras produkter” 
  
Influeraren 
Synen på influeraren påverkas negativt vid användandet av olagliga prestationshöjande medel 
enligt samtliga respondenter. De lyfter bland annat att det har byggts upp en bild av personen, 
hur den ska vara och sedan förändras den drastiskt när det kommer fram att influeraren i fråga 
dopat sig. Respondenterna menar att just inom träning och hälsa så slår doping väldigt hårt på 
deras syn på influerare med tanke på att det är så starkt sammankopplat till prestationsdelen 
som influerarna är kända för. En respondent säger att det skulle få influeraren att framstå som 
oseriös och att det influeraren gör inte blir giltigt på grund av att denne dopat sig. Vidare 
fortsätter respondenten att det inte blir inspirerande att följa en sådan person då tanken dras 
till att influeraren blivit så duktig och vältränat på grund av användningen av otillåtna medel. 
  
“Man har byggt upp en bild av personen, hur den ska vara och sedan så förändras den 
drastiskt direkt när man får ett sånt meddelande” 
  
“Min syn skulle påverkas negativt. Jag skulle nog sluta följa den influeraren. Det skulle 
kännas fejk, ifall de promotar träning och dopar sig så känns det väldigt fejk” 
  
Personliga skandalers påverkan på influerare och varumärke 
De flesta respondenterna anser att otrohetsskandaler inte har någonting med varumärket att 
göra då det handlar om influerarens privatliv och att otrohet inte är sammankopplat med det 
som influeraren representerar. En av respondenterna stärker sitt argument med det faktum att 
det inte är olagligt att vara otrogen och därmed påverkar det inte varumärket. 
 
“Det är ju inte olagligt att vara otrogen. Bryter man mot lagen så påverkar det nog lite mer 
då det blir en juridisk grej av det hela, vilket väger lite tyngre enligt mig” 
  
När det gäller personliga skandalers påverkan på influeraren så påverkas de flesta av 
respondenternas syn på influeraren negativt. De menar fortfarande att det inte har någonting 
med utövandet av sporten att göra men att de fortfarande påverkas negativt då influeraren 
gjort fel som varit otrogen. En av respondenterna menar att trots att synen på influeraren 
skulle försämras så skulle respondenten inte sluta följa influeraren då syftet med att följa 
denne var av annan karaktär, nämligen inspiration till träning. 
  
När det gäller övriga personliga skandaler lyfts olika exempel som respondenterna anser 
skulle förändra deras syn på varumärket och influeraren. Exempelvis säger en respondent att 
ifall en av de influerare denne följer skulle misshandla sin fru så skulle respondenten ta 
avstånd från både influerare och varumärket då synen på dessa skulle förändrats väldigt 
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negativt. Ytterligare en respondent menar att det väger tungt när det blir en juridisk fråga, när 
influeraren brutit mot lagen på något sätt. En av respondenterna har dock fått en sämre syn på 
ett varumärke som en av influerarna som denne följer representerar. Det till följd av att 
varumärket inte tagit tydlig ställning när influeraren stod åtalad för diverse brott. 
Respondenten menar att trots att influeraren inte blev dömd för brotten så borde varumärket 
visat vart de stod i frågan. 
 

Påverkan på influerare och varumärke vid direkta reklambudskap 
De flesta respondenter menar att deras syn på både influeraren och varumärket i fråga 
försämras ifall respondenterna upplever att det som influeraren publicerar är direkta 
reklambudskap. Flera av respondenterna lyfter att det är viktigt att influeraren måste tro på det 
produkten som ska marknadsföras för att inte enbart agera reklampelare. Vidare säger en av 
respondenterna att det ska kännas naturligt för att influeraren ska skapa tillit hos följarna. Det 
har till och med lett till att en av respondenterna slutat följa flera influerare då respondenten 
uppfattar att det blir för mycket direkt reklam. Dock så säger en av respondenterna att dennes 
syn inte förändras gällande varken varumärket eller influeraren då respondenten anser att det 
är så det fungerar och därför inte påverkar. 
  
“Asså då är man ju ingen bra influerare om man ser att det bara är reklam och man ska vara 
influerare så måste ju man själv tycka att det man marknadsför är något som är bra, man kan 
ju inte bara vara en reklampelare. Man måste kunna visa att man själv använder det och att 
det är bra och att man står för det man säger och inte bara lägger ut skitgrejer för att tjäna 
pengar. Så jag blir negativt påverkad om det är uppenbar reklam, men mest av influeraren 
men även också varumärket” 
 
Vilken av ovanstående faktorer påverkar respondenterna mest? 
Gemensamt för alla respondenter är att de säger att doping påverkar överlägset mest då det är 
så stark kopplat till prestationsdelen inom träning och hälsa. Därefter är personliga skandaler 
det som påverkar respondenternas åsikter men det är lite olika beroende på vilken personlig 
skandal det handlar om. 
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5. Analys 
I det här avsnittet ställs de teorier som behandlats tidigare i arbetet mot empiri som samlats 
in via enkäter och intervjuer och analyseras genom att visa vad teorierna säger och hur dessa 
hänger ihop eller motsäger det som empirin visar. Avsnittet inleds med en beskrivning av 
korrelationsanalys som har gjorts för frågorna 2,3,4,6,7 och som ställts mot frågorna 23-32 
och 34. 
  

5.1 Korrelationsanalys 

Vi använde oss som tidigare nämnt av programmet SPSS för att göra korrelationsanalys i 
syfte att visa eventuella samband mellan två variabler och presenterar nedan resultatet av 
detta. 
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vilket sätt 
har 
influerare 
generellt 
sett 
påverkat 
din syn 
på 
varumärk
et som 
dessa 
represent
erar? 

Pear
son 
Corre
lation 

-
,1
34 

,001 -
,20
4* 

-,083 -,033 1 -,117 ,094 -,079 ,027 -,130 -,142 ,195 ,006 -,056 ,144 

Sig. 
(2-
tailed
) 

,1
95 

,991 ,04
7 

,421 ,748   ,379 ,361 ,486 ,796 ,254 ,168 ,293 ,957 ,684 ,162 

N 96 96 95 96 96 96 59 96 81 96 79 96 31 96 55 96 

24. I 
vilken 
utsträckni
ng har 
influerare 
påverkat 
din syn 
på 
varumärk
et? 

Pear
son 
Corre
lation 

,1
38 

-,081 -
,04
9 

,308* ,436** -,117 1 -,163 -,001 -,158 ,217 ,108 -,061 -,207 -,031 -,098 

Sig. 
(2-
tailed
) 

,2
96 

,541 ,71
6 

,018 ,001 ,379   ,216 ,995 ,231 ,134 ,416 ,822 ,117 ,861 ,459 

N 59 59 58 59 59 59 59 59 51 59 49 59 16 59 34 59 

25. 
Förändra
s din syn 
på 
varumärk
et om 
influerare 
använder 
olagliga 
prestation
shöjande 
preparat 
(exempel
vis 
dopning)
? 

Pear
son 
Corre
lation 

-
,2
93*

* 

-,017 -
,10
4 

-,121 -,115 ,094 -,163 1 -,060 ,172 -,053 ,078 -,162 ,088 ,229 ,119 

Sig. 
(2-
tailed
) 

,0
04 

,870 ,31
7 

,240 ,266 ,361 ,216   ,593 ,094 ,645 ,448 ,383 ,395 ,092 ,250 

N 96 96 95 96 96 96 59 96 81 96 79 96 31 96 55 96 

26. I 
vilken 
utsträckni
ng 
förändras 
din syn 
på 
varumärk
et i 
relation 
till 
föregåen
de 
situation? 

Pear
son 
Corre
lation 

,2
53* 

-,109 ,02
3 

-,171 ,037 -,079 -,001 -,060 1 ,103 ,217 ,012 ,275 -,021 ,046 -,217 

Sig. 
(2-
tailed
) 

,0
22 

,334 ,84
0 

,128 ,743 ,486 ,995 ,593   ,361 ,075 ,912 ,157 ,853 ,764 ,051 

N 81 81 80 81 81 81 51 81 81 81 68 81 28 81 45 81 

27. 
Förändra
s din syn 
på 
varumärk
et om 
influerare 
sprider 
ett dåligt 
budskap 
kring en 
produkt? 

Pear
son 
Corre
lation 

-
,1
02 

-,093 ,20
2* 

-,135 ,006 ,027 -,158 ,172 ,103 1 ,005 -,021 -,391* ,217* ,178 ,077 

Sig. 
(2-
tailed
) 

,3
23 

,370 ,04
9 

,189 ,954 ,796 ,231 ,094 ,361   ,966 ,839 ,030 ,034 ,194 ,455 

N 96 96 95 96 96 96 59 96 81 96 79 96 31 96 55 96 

28. I 
vilken 
utsträckni
ng 
förändras 
din syn 
på 
varumärk
et i 
relation 
till 
föregåen
de 
situation? 

Pear
son 
Corre
lation 

,0
82 

-,085 -
,15
7 

,045 ,154 -,130 ,217 -,053 ,217 ,005 1 -,198 ,404* ,061 ,067 ,035 

Sig. 
(2-
tailed
) 

,4
70 

,458 ,17
1 

,694 ,175 ,254 ,134 ,645 ,075 ,966   ,080 ,045 ,592 ,644 ,762 

N 79 79 78 79 79 79 49 79 68 79 79 79 25 79 50 79 

29. 
Förändra
s din syn 
på 
varumärk
et om 
influerare 

Pear
son 
Corre
lation 

-
,1
46 

-,003 ,23
2* 

,046 ,074 -,142 ,108 ,078 ,012 -,021 -,198 1 .c -,162 -,065 -,124 

Sig. 
(2-
tailed

,1
56 

,975 ,02
4 

,660 ,475 ,168 ,416 ,448 ,912 ,839 ,080   0,000 ,114 ,636 ,231 
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var 
involvera
d i en 
personlig 
skandal 
(exempel
vis 
otrohet 
eller 
misshand
el)? 

) 

N 96 96 95 96 96 96 59 96 81 96 79 96 31 96 55 96 

30. I 
vilken 
utsträckni
ng 
förändras 
din syn 
på 
varumärk
et i 
relation 
till 
föregåen
de 
situation? 

Pear
son 
Corre
lation 

-
,1
54 

-,190 ,09
1 

-,120 ,026 ,195 -,061 -,162 ,275 -,391* ,404* .c 1 -,043 ,295 ,068 

Sig. 
(2-
tailed
) 

,4
08 

,307 ,62
5 

,520 ,889 ,293 ,822 ,383 ,157 ,030 ,045 0,000   ,819 ,285 ,717 

N 31 31 31 31 31 31 16 31 28 31 25 31 31 31 15 31 

31. 
Förändra
s din syn 
på 
varumärk
et om du 
upplever 
influerare
s inlägg 
som ett 
direkt 
reklambu
dskap? 

Pear
son 
Corre
lation 

-
,0
11 

,043 ,11
1 

,142 ,142 ,006 -,207 ,088 -,021 ,217* ,061 -,162 -,043 1 ,050 ,062 

Sig. 
(2-
tailed
) 

,9
16 

,678 ,28
6 

,168 ,167 ,957 ,117 ,395 ,853 ,034 ,592 ,114 ,819   ,719 ,550 

N 96 96 95 96 96 96 59 96 81 96 79 96 31 96 55 96 

32. I 
vilken 
utsträckni
ng 
förändras 
din syn 
på 
varumärk
et i 
relation 
till 
föregåen
de 
situation? 

Pear
son 
Corre
lation 

-
,2
28 

,046 -
,01
7 

,171 ,111 -,056 -,031 ,229 ,046 ,178 ,067 -,065 ,295 ,050 1 ,256 

Sig. 
(2-
tailed
) 

,0
94 

,741 ,89
9 

,213 ,420 ,684 ,861 ,092 ,764 ,194 ,644 ,636 ,285 ,719   ,059 

N 55 55 55 55 55 55 34 55 45 55 50 55 15 55 55 55 

34. Vilken 
är den 
huvudsak
liga 
anledning
en till att 
du följer 
influerare
? 

Pear
son 
Corre
lation 

-
,2
28* 

,119 -
,01
3 

,023 -,109 ,144 -,098 ,119 -,217 ,077 ,035 -,124 ,068 ,062 ,256 1 

Sig. 
(2-
tailed
) 

,0
26 

,247 ,89
8 

,822 ,290 ,162 ,459 ,250 ,051 ,455 ,762 ,231 ,717 ,550 ,059   

N 96 96 95 96 96 96 59 96 81 96 79 96 31 96 55 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

c. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

Tabell 2: Matris över korrelationer 
 
Det går att utläsa i matrisen att korrelationen mellan fråga 7 och 24, det vill säga hur mycket 
tid som respondenterna spenderar på sociala medier per dag och i vilken utsträckning 
influerare har påverkat respondenternas syn på varumärket är 0,436. Detta innebär att det är 
en positiv korrelation och ju närmare 1 eller -1, vilket innebär att det är en negativ korrelation, 
som värdet ligger desto starkare är korrelationen. Om värdet är närmare 0 är det alltså liten 
eller ingen korrelation alls. Hög positiv korrelation i det här fallet skulle kunna innebära att ju 
mer tid respondenterna spenderar på sociala medier på dag, desto större påverkan skulle 
influerarna haft på deras syn på varumärket. När det gäller korrelationen mellan fråga 6 och 
24 så ligger värdet på 0,308 vilket också är en positiv korrelation som skulle innebära att ju 
oftare respondenterna besöker sociala medier, desto mer skulle deras syn på varumärket 
förändras av en influerare. Anledningen till att just dessa två variabler är de som har högst 
korrelation av de vi undersökt skulle kunna vara på grund av att vid en högre närvaro på 
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sociala medier så blir följarna för det första utsatta för mer reklam och budskap av influerare 
och för det andra så kan relationen mellan en influerare och dennes följare antas vara starkare 
om följaren är mer aktiv på sociala medier. Detta skulle i sin tur kunna leda till att influeraren 
skulle kunna påverka en aktiv följares syn på varumärket mer än en mindre aktiv följare. 
 

 

 
Diagrammen ovan visar korrelationen mellan fråga 7 och fråga 24 samt fråga 6 och fråga 24.  
 
 
Kön är negativt korrelerad till fråga 25, 32 och 34 och positivt korrelerad till fråga 26. Detta 
innebär enligt matrisen att det eventuellt skulle gå att säga att kön spelar roll för hur synen på 
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varumärket förändras i vissa situationer samt även i vilken utsträckning synen förändras. Det 
skulle då även innebära att kön spelar roll för den huvudsakliga anledningen som en person 
följer en influerare. 
 
Träningsmängd hos respondenterna korrelerar negativt med fråga 23 och positivt med fråga 
27 och 29. Den negativa korrelationen skulle alltså innebära att ju mindre respondenterna 
tränar, desto mer har influerarna påverkat deras syn på varumärket. Korrelationen till fråga 27 
och 29, dåligt budskap och personliga skandaler, skulle kunna förklaras med att de personer 
som tränar mindre troligtvis inte är lika intresserade av träningsdelen och därmed tar 
personliga skandaler och dåliga budskap hårdare. Anledningen till att det skulle ta hårdare för 
dessa personer kan ha att göra med de som tränar mer eventuellt tänker att det inte är av dessa 
anledningar som man följer en influerare. 
 
Sysselsättning förfaller inte ha några samband med de andra variablerna och det kan ha att 
göra med att sysselsättning inte behöver ha någonting att göra med hur en person är. 
Sysselsättning kan även vara högst temporärt då studenter exempelvis oftast är det under 
några år, sedan kan det vara så att folk byter jobb och så vidare. Detta kan vara 
bakomliggande orsaker till att sysselsättning inte korrelerar med några andra variabler. En 
annan anledning till att det inte finns något samband mellan sysselsättning och influerare kan 
ha att göra med att sociala medier inte är integrerat i de flesta personer sysselsättning utan är 
något som är sker på fritiden.  
 

5.2 Möjligheter för företagen att använda sig av influerare 

Det framgår tydligt i det empiriska materialet att respondenterna påverkas av influerare som 
de följer. Flera av respondenterna uppger att de köpt flera olika produkter som influerarna 
marknadsför. Hinz et al. (2011) menar att stora delar av nätverket kan nås med små 
marknadsföringskostnader om företagen identifierar och väljer en lämplig influerare. Utifrån 
de influerare som respondenterna tagit upp som exempel så ser vi att dessa har ett stort antal 
följare. Det förefaller alltså vara så att med rätt influerare så är det möjligt att nå många 
konsumenter med små marknadsföringskostnader och även att påverka dessa i hög grad. 
  
Det vi kan utläsa ur enkätsvaren är att den största andelen av respondenterna tränar 
åtminstone en gång i veckan. Enligt Riksidrottsförbundets statistik så kan vi se att fysisk 
aktivitet blir allt vanligare och som sagt så går det även ur enkätsvaren att utläsa att det är 
många som tränar (Riksidrottsförbundet, 2017). Det skulle kunna hänga samman med det 
ökade antalet personer som tränar men det skulle även kunna vara så att anledningen till att de 
flesta respondenter uppger att de tränar hänger ihop med det faktum att de följer influerare. 
Med detta menar vi att det inte går att fastställa att träningstrenden är ett faktum utifrån 
enkäten då det kan antas vara vanligare att följa influerare inom träning och hälsa ifall man 
tränar. Att det blir allt vanligare att träna medför att marknaden för företag inom träning och 
hälsa blir större och marknadsföringen blir därmed viktigare. En intressant aspekt som 
uppdagats vid analysen är att det inte bara är respondenter som tränar 4–7 dagar i veckan som 
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följer influerare utan att även personer som tränar mindre än en dag i veckan som följer 
influerare inom träning och hälsa. Anledningen till det kan vara att det är en stor del som 
följer influerare för att de söker träningsmotivation vilket man kan behöva ha oavsett om man 
tränar 7 dagar i veckan eller om man tränar 1 gång i månaden. Detta går även att utläsa från 
respondenternas svar i enkäten då den största delen har svarat att de huvudsakligen följer 
influerare för att få träningsmotivation. 
 
Enligt Chaffey (2017) använder sig över en tredjedel av världens befolkning, ca 2,8 miljarder 
människor, av sociala medier och därmed är exponerbara för budskap som marknadsförs där. 
Ur enkätsvaren går det att utläsa att 53,1 % av respondenterna besöker sociala medier fler än 
11 gånger per dag. Utöver detta så besöker resterande respondenter sociala medier minst 2–3 
gånger per dag. Mer än hälften av respondenterna uppskattar att de spenderar 1–2 timmar per 
dag på sociala medier och endast 11,5 % uppger att de spenderar mindre än 1 timme per dag 
på sociala medier. Respondenterna spenderar alltså mycket tid på sociala medier varje dag 
och blir därmed exponerbara för marknadsföring vid varje besökstillfälle. Det stärker alltså 
teorierna om att det finns stora möjligheter för företag att marknadsföra sina produkter via 
influerare på sociala medier i och med att det blivit så vanligt att människor spenderar flera 
timmar om dagen att kolla igenom olika flöden.  
  
Alla respondenter som intervjuades med undantag för en, svarade att de upplever att 
Instagram är den plattform där de exponeras för flest inlägg av influerare. Detta såg vi även i 
enkäten där majoriteten av respondenterna upplever att de ser varumärkesrelaterade inlägg på 
Instagram. Flera av respondenterna nämnde vid intervjutillfället att de upplever Instagram 
som den populäraste plattformen för tillfället. Enligt Statista (2017) så har Instagram över 700 
miljoner användare som månatligen är aktiva på plattformen vilket stärker respondenternas 
argument till varför Instagram skulle vara den bästa plattformen för influerare att publicera 
innehåll på. Guidry et al. (2015) beskriver Instagram som en plattform där det på ett effektivt 
sätt går att skapa kundlojalitet och personlighet kring varumärket. I intervjuerna framgår det 
att flera av respondenterna söker just den personliga kontakten när man väljer att följa 
influerare. En stor del av respondenterna lyfter att det är viktigt att influeraren publicerar 
innehåll som är på en personlig nivå och interagerar med sina följare för att skapa tillit. Detta 
stärks ytterligare av Hennig-Thurau et al. (2010) som menar att sociala medier syftar till att 
fostra kommunikation med följare och alltså inte enbart på ett ensidigt sätt göra reklam för ett 
varumärke. Detta resonemang stärks även genom att ett antal av respondenterna har avföljt 
influerare då det känner att de tappat den personliga kontakten till influeraren då de upplever 
att inläggen som publiceras har gått till att bli för mycket reklam. Det framgår alltså tydligt 
enligt både teori och empiri att den personliga kontakten till en influerare är väldigt viktig för 
att få fler följare och behålla de befintliga följarna. 
  
Något som ytterligare stärker att det finns stora möjligheter att använda sig av influerare på 
sociala medier inom träning och hälsa är att majoriteten av respondenternas generella syn på 
varumärkena som influerarna representerar har påverkats positivt. Detta genom att många av 
respondenterna har uttryckt att om de bygger upp en relation till influeraren så byggs det upp 
en trovärdighet och tillförlitlighet till influeraren som även leder till en förbättrad syn på 
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varumärket. Därigenom så får respondenterna en positiv syn på de budskap som influeraren 
sprider om varumärket och dess produkter. Detta har i sin tur gjort att många av 
respondenterna har hittat produkter från de varumärken som influerarna representerar som de 
idag använder. Detta stärker alltså de teorier som Chu & Kim (2011), Liu et al. (2015) och 
Nielsen (2012) argumenterar för, det vill säga att man tror på det som en influerare säger efter 
att en tillit har byggts upp och därmed påverkas konsumentens köpbeteende. Detta kan även 
kopplas till argumentationen som Castronovo & Huang (2012) för, det vill säga att man får en 
högre tillförlitlighet till en person som har provat produkten och det är just det respondenterna 
vill se, att influeraren använder produkten i sin vardag och inte enbart gör reklam för den.  
  
Något som vi antog skulle vara en möjlighet inom denna bransch som finns i andra branscher 
var att det i enlighet med Kwon et al. (2015), Kim et al. (2001) och Gensler et al. (2013) 
möjliggör att konsumenten identifierar sig med ett varumärke. Detta är dock något som 
respondenterna inte har visat tecken på. Endast en liten del av respondenterna i enkäten har 
svarat att de huvudsakligen följer influerare för att de identifierar sig med varumärket. Vi kan 
även se att stora delar av respondenterna snarare väljer produkt efter innehåll, smak, pris och 
influerare än efter varumärke. Detta kan ha att göra med, åtminstone när det gäller 
kosttillskott, att man faktiskt inte kan urskilja vilket varumärke produkten kommer ifrån när 
produkten väl ska förtäras då kosttillskott oftast är i pulverform som sedan blandas ut i någon 
form av vätska i en behållare. Beroende på behållaren som tillskottet blandas i så kan det 
alltså se ut att den kommer från ett annat varumärke än vad det egentligen gör. Ser man dock 
till andra produkter inom functional foods så ser man tydligare vilket varumärket produkten 
har. Trots detta så ser vi fortfarande att det är innehåll, smak, pris och influerare.  Här finns 
det alltså en skillnad mot om man exempelvis jämför med klädbranschen där företagen ofta 
präglar sina plagg med sin logga så man klart och tydligt kan se vilka varumärken 
konsumenten använder sig av. Vi ser därför att detta gör att identitetsskapandet blir större 
inom klädbranschen kontra inom träning och hälsa eftersom att faktorerna som påverkar 
köpbeslutet är annorlunda inom träning och hälsa. 

5.3 Risker för företag att använda sig av influerare 

Vi har under studiens gång identifierat fyra olika riskområden för företag inom branschen 
träning och hälsa som använder sig av marknadsföring via influerare på sociala medier. Dessa 
fyra riskområden är prestation och doping, att negativa budskap sprids, att influeraren är 
involverad i någon personlig skandal samt att det som publiceras är direkta reklambudskap.  
  
Som vi tidigare nämnt så är prestation och doping ett relativt outforskat område när det 
kommer till marknadsföring via influerare på sociala medier. Blumrodt & Kitchen (2015) och 
O’Reilly (2008) har lyft fram att doping och även sämre resultat kan påverka synen på 
influeraren men även att det kan komma att påverka företaget influeraren representerar. 
Utifrån den insamlade datan, så kan vi se att just användning av olagliga prestationshöjande 
preparat har en väldigt stor inverkan på konsumenters syn på det varumärke som en influerare 
representerar. Hela 79% av de respondenter som har besvarat vår enkät säger att varumärket 
som influeraren representerar påverkas i negativ bemärkelse om någon influerare åker fast för 
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doping. Respondenterna som har svarat att de blir påverkad i negativ bemärkelse har sedan 
fått rangordna till vilken grad de blir påverkade, av dessa svar kan vi se att det påverkar synen 
på varumärket i väldigt hög grad. I de efterföljande intervjuer som vi gjort har vi fått fram att 
även fast man inte följer en viss influerare så blir man ändå påverkad av att en atlet åker fast 
för doping, dock så är det inte alls i samma grad som om man själv följer influeraren. Av 
intervjuerna har vi även fått fram, precis som Blumrodt & Kitchen (2015) och O’Reilly 
(2008) att synen på influeraren blir påverkad. Anledningen till att respondenterna har blivit 
negativt påverkade är till största delen för att tilliten till personen försvinner, men även för att 
den prestation som atleten har åstadkommit inte längre är en lika stor bedrift som man tidigare 
upplevde. Trots att det var en del av de respondenter som vi intervjuade som tyckte att doping 
till viss del var okej, menade på att det var upp till individen själv om den vill förstöra sin 
kropp med doping så var alla ändå överens om att det både påverkar influeraren och 
varumärket som denne representerar. Det är dock synen på influeraren som påverkas i störst 
hänseende. Något annat intressant som kom upp under intervjuerna var att om en influerare 
som representerar något varumärke inom kosttillskott eller functional foods åker fast för 
doping så kan det associeras till att det är företagets produkter som innehåller olagliga ämnen. 
Anledningen till detta var för att dessa produkter har för avsikt att höja atletens prestation och 
återhämtning. Varumärket och dess produkter kan dock klara sig ifrån att bli negativt 
påverkade beroende på hur företaget agerar efter att en influerare som representerar 
varumärket testats positivt för doping. Tar företaget direkt avstånd från influeraren och 
avslutar alla samarbeten med denne så visar det på att detta inte är något som företaget står 
bakom och på så sätt kan deras rykte och hänseende klara sig ifrån bli negativt påverkat.  
  
Den andra riskparametern som kommer att analyseras är när en influerare sprider ett negativt 
budskap, både om de produkterna från företaget influeraren själv representerar men även om 
andra företag och dess produkter. Av de respondenter som besvarat enkäten har 76% svarat 
att de får en negativ syn av varumärket som influeraren representerar om influeraren sprider 
dåliga budskap. Respondenternas anseende till negativa budskap följer alltså det Constandies 
& Fountain (2008) tar upp när de belyser att risken med öppen kommunikation är att den inte 
kan kontrolleras vilket kan medföra att negativa budskap sprids, detta belyser även Stich et al. 
(2014) och Chevalier & Mayzlin (2006) där de menar på att den negativa WOM ger större 
effekt på varumärket än positivt. Detta går såklart att reglera med kontrakt men det finns 
fortfarande en överhängande risk att influeraren bryter detta eller att det sker missförstånd i 
kommunikationen mellan influeraren och företaget och att det därför inte går i enlighet med 
det som har kontrakterats. En annan risk som Blumrodt & Kitchen (2015) belyser är att 
influeraren inte delar företaget värderingar och sprider budskap som inte överensstämmer 
med företaget och att det kan påverka både influeraren och varumärket. Att det påverkar 
influeraren följer även i enlighet med de intervjuer som har gjorts där respondenterna håller 
med Blumrodt & Kitchen (2015). Det vi dock kan se som frångår teorierna är att negativa 
budskap om produkter från företaget som influeraren representerar kan ha motsatt effekt, 
alltså att man får en positiv bild av varumärket. Detta visar enligt respondenterna på 
transparens i företaget vilket kan göra att tilliten ökar till både influeraren och varumärket. 
Det finns dock ett krav på företaget att de åtgärdar de brister som influeraren belyser för att 
det ska ge en positiv effekt. Om åtgärderna inte vidtas så kommer det dock fortfarande ge en 
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negativ effekt. Något vi tycker var väldigt intressant kring denna fråga var att det som 
påverkade både influeraren och varumärket som denne representerar mest var om det spreds 
negativa budskap i form av smutskastning av ett annat varumärke eller deras produkter. Det 
visar sig alltså att negativa budskap kring ett annat varumärke produkter påverkar i större 
utsträckning än om influeraren sprider ett negativt budskap kring en produkt från det företag 
som influeraren representerar.  Dock så ansåg respondenterna att det var okej om man gjorde 
det på ett konstruktivt sätt. Exempelvis genom att jämföra produkten från det varumärke 
influreraren representerar mot ett annat varumärkes produkt. Om det görs på ett sådant sätt så 
påverkas inte konsumenternas syn på företaget eller influeraren alls utan uppskattas snarare av 
respondenterna.  

Respondenterna har haft olika åsikter när det gäller riskparametern kring direkta 
reklambudskap. Detta visar sig i enkäten att ungefär hälften av respondenterna som tycker att 
synen på varumärket förändras negativt om influerarens inlägg är uppenbar reklam, den andra 
halvan menar på att det inte påverkar deras syn alls. Vid intervjuerna undersökte vi djupare i 
den frågan och där visade det sig att delar av respondenterna anser att influeraren inte har 
lyckats om det är uppenbart att det är direkta reklambudskap som sprids, det är viktigt att 
influeraren ska vara naturlig och kunna visa upp att denne faktiskt använder produkterna i sin 
vardag. Detta gör enligt respondenterna att konsumenten känner tillit till influeraren och 
varumärket. En av respondenterna beslyer detta då denne slutade följa en influerare som 
respondenten följt under en längre tid och byggt upp en relation till eftersom influeraren 
slutade visa upp den personliga sidan i sin vardag och istället började lägga upp 
photoshoppade reklambilder. Det är alltså enligt några av respondenterna viktigt att 
influeraren inte har en säljapproach i sina inlägg. Detta går i linje med vad Brown & Hayes 
(2008) presenterar om att det viktigt att de inlägg som görs är genomskinliga reklambudskap, 
både för varumärket och influerarens del. Att en ungefär lika stor del av respondenterna går 
emot Brown & Hayes (2008) och menar att det inte påverkar är tycker vi är en intressant 
aspekt. Det har framkommit i intervjuerna att det inte påverkar de personerna eftersom att de 
vet att influerarna har det som jobb att marknadsföra en produkt. I och med att dessa personer 
är medvetna om att det är influerarens jobb och att deras huvudsakliga syfte med inläggen är 
att marknadsföra de varumärken som de representerar så är konsumenten mer mottagliga och 
öppen för att inläggen är mer av reklamkaraktär. I och med medvetenheten om detta så ser vi 
alltså att en resistens mot dessa inlägg byggs upp och att det därför går att bortse från det. Det 
gäller dock enbart vid enstaka inlägg. Om det blir som i det fallet som tidigare beskrivits där 
det bara publicerades photoshoppade reklambilder så var det ingen av respondenterna som 
tyckte att det var okej och att de då påverkade synen på varumärket och influeraren i en 
negativ bemärkelse. 

O’Reilly (2008) behandlar även indirekta risker, vilket han benämner som händelser utanför 
sporten, vilket kan påverka influeraren men också varumärket. Den här riskparametern har vi 
som tidigare sagt valt att benämna som personliga skandaler. Sådan här typ av riskparameter 
påverkar enligt respondenterna inte synen på det varumärke som influeraren representerar i 
någon högre grad. Endast en tredjedel av respondenterna av enkäten skulle bli få en negativ 
syn till varumärket. Det visar sig dock som att synen på influeraren är det som påverkas mest 
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hos konsumenten och att det beror på vad influeraren har gjort. Exempelvis otrohet påverkade 
inte synen på varken influeraren eller varumärket hos de respondenter som vi har intervjuat. 
Dock grövre förseelser som misshandel eller andra händelser som är olagliga påverkar dock 
influeraren och varumärket som den representerar. Influeraren påverkas dock i större 
bemärkelse jämfört med varumärket som influeraren representerar. Anledningen till att det är 
synen på influerarna som förändras i störst utsträckning och inte varumärket kan ha att göra 
med att dessa risker inte är direkt kopplade till varken den idrott eller företaget som 
influeraren representerar som de andra riskparametrarna gör. O’Reilly (2008) argumenterar 
för att varumärket kan påverkas oavsett om det är en juridisk fråga eller inte, detta visar sig i 
vår studie att det inte till fullo stämmer. Att till exempel vara otrogen är inget brott, men kan 
anses vara etiskt fel. Trots att respondenterna anser att det är etiskt fel så påverkas inte synen 
på varken varumärket eller influeraren nämnvärt. Utan för att det ska påverka varumärket så 
menar respondenterna att det ska vara ett brott mot lagen som influeraren begår.  Vi kan dock 
se att synen på varumärket inte behöver förändras även om det sker en skandal som är 
juridiskt fel, om företaget direkt sätter ner foten och tar avstånd från influeraren så visar 
företaget att de inte står bakom sådana ageranden och därför så kan varumärket klara sig från 
den negativa associationen. Det går alltså att utläsa att just denna parameter är väldigt 
kontextberoende, det finns alltså många variabler som spelar in och kommer att avgöra om 
det kommer att påverka influeraren och varumärket som representeras.  

5.4 Identifiera rätt influerare och använda rätt plattform 

En annan viktig och intressant aspekt för denna studie är att kunna belysa för företag inom 
träning och hälsa vilka attribut konsumenter uppskattar hos en influerare. Genom att företagen 
har kunskap om detta kan de i sin tur lättare identifiera effektiva influerare som är 
uppskattade av konsumenterna. De respondenter som har deltagit i vår studie har uttryckt att 
det finns en rad olika faktorer som gör att de uppskattar en influerare. De faktorer som 
majoriteten av respondenterna uppskattar hos influerare är att personen i fråga ska vara 
framgångsrik och ha lyckats utföra någon extraordinär prestation. Detta kan delvis kopplas till 
ett av karaktärsdragen som Probst et al. (2013) belyser, vilket är att influeraren ska ha god 
kunskap eller vara expert inom sitt område. Vi har redan i teoridelen ställt oss kritiska mot att 
Probst et al. (2013) har vissa luckor hos de karaktärsdrag som de anser att en influerare ska 
ha. Vi menar att det går att vara ha mycket kunskap inom ett område utan att kunna prestera 
och det är endast därför som det delvis går att koppla detta till Probst et al. (2013) och det är 
därför vi menar att det saknas en aspekt i deras resonemang. Detta stärks av respondenterna 
eftersom att det visat sig att de efterfrågar att influeraren har gjort en extraordinär prestation. 
Respondenterna nöjer sig med andra ord inte med att en influerare är en medelmåtta. Det går 
således att utläsa att man överhuvudtaget inte följer en influerare som inte har eller kan visa 
upp att de kan utföra extraordinära prestation. En av anledningarna till detta kan vara eftersom 
att det idag finns så många influerare inom detta område och att konkurrensen mellan 
influerare ökar. 
  
Något som även har tagits upp av respondenterna som är i linje med Probst et al. (2013) är att 
en influerare måste vara en social och karismatisk person. Probst et al. (2013) menar dock 
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även på att influeraren måste vara övertygande likt en säljare. Detta är något som inte har 
tagits upp av respondenterna utan snarare tvärtom. Respondenterna menar på att influeraren 
ska vara sig själv och visa upp en personlig sida och inte vara för mycket av en säljare. Detta 
kan relateras till en av riskparametrarna som tidigare har behandlats, det vill säga att det som 
influeraren publicerar är direkt reklam eftersom det inte är uppskattat av följarna. Influeraren 
måste även gilla att visa upp sig själv och vara villig att öppna upp sig och visa sitt privatliv. 
Det gäller även för influeraren att kunna vara social vid de tillfällen som uppkommer när man 
träffar influeraren i verkliga livet, vilket är högst troligt i och med att många influerare har ett 
stort antal följare. Är inte bilden av influeraren densamma som den visar upp på sociala 
medier så kan denna bild raseras vilket leder till att den förlorar följare. Respondenterna 
belyser även att det ska finnas någon form av möjlighet för följaren att föra en dialog med 
influeraren vilket också kan kopplas till det sociala karaktärsdraget som Probst et al. (2013) 
belyser. Det är enligt respondenterna viktigt att kommunikationen inte enbart är ensidig från 
influerarens håll. Här kan vi även se likheter med det som Moran & Gossieaux (2010) 
förmedlar, vilket är att den viktigaste komponenten för strategier på sociala medier är att ha 
ett socialt förhållande mellan företag och konsument. När företag använder sig av influerare 
så är det denne som sköter en del av den sociala kontakten åt företaget, vilket gör att det är 
viktigt att precis som Blumrodt & Kitchen (2015) menar, att influerarens åsikter är i linje med 
företagets. Vi tolkar respondenternas svar som att om influeraren visar upp en naturlig bild av 
sig själv och sin vardag och integrerar de produkter som influeraren ska marknadsföra där så 
blir det övertygande och skapar en tillit hos konsumenten. 
  
Av respondenternas svar går det även att utläsa andra karaktärsdrag hos influerare som inte 
Probst et al. (2013) belyser. Dessa är att vara en bra förebild, att publicera bra och relevant 
innehåll, att innehållet håller kvalitet och även att man ska kunna bygga upp en relation till 
sina följare och på så sätt skapa tillit hos konsumenterna. Då många av våra respondenter har 
tagit upp tillit som en viktig aspekt i många frågor så anser vi att det är en viktig del. Att 
skapa en tillit tror vi dock kan komma naturligt genom att influeraren har de karaktärsdrag 
som vi nu har belyst, där det viktigaste draget förefaller vara förmågan att kunna bygga och 
bevara en god relation till sina följare och att visa upp en naturlig bild av sin vardag. I och 
med att respondenterna har visat på att detta är en väldigt viktig del i att få en bra 
följarupplevelse till influeraren så är detta något som både företaget och influeraren måste ta i 
beaktning. Det kan dock vara svårt att mäta hur stor tillit följarna har till influeraren men i och 
med hur stor vikt detta har visats ha från respondenternas sida så är det något som måste tas i 
beaktning. 
  
Den sista faktorn som Probst et al. (2013) belyser är att en influerare ska kunna koppla 
samman människor, vilket är någonting som ingen av våra respondenter har tagit upp som en 
viktig faktor. Anledningen till detta kan ha att göra med att respondenterna endast ser det ur 
ett konsumentperspektiv och inte ur företagets synvinkel. Vi anser dock att det är ett viktigt 
karaktärsdrag men att det inte är något som konsumenten tänker på utan att det mer är viktigt 
för de företag som influeraren representerar. Anledningen till att detta är ett viktigt 
karaktärsdrag för influerare är för att kunna nå ut och få kontakt med så många följare som 
möjligt och därmed kunna nå ut med sitt budskap till så många som möjligt. Om influeraren 
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kan koppla samman människor så sprids influerarens och varumärket rykte och det kan leda 
till att antalet följare ökar. 
  
Vi har även studerat varför respondenterna faktiskt följer de influerare de gör och om det 
finns någon likhet mellan dessa. Majoriteten av respondenterna har svarat att de följer 
influerare för träningsmotivation och för att de gillar influeraren. Även här ser vi att 
influeraren spelar en stor roll för att företaget ska lyckas med sin marknadsföring inom detta 
område och att det därför är viktigt att hitta och behålla influerare som kan ge 
träningsmotivation till exempel. Att bringa träningsmotivation till följare kräver med andra 
ord att influeraren själv kan prestera för att följaren ska uppleva det som motiverande. 
Respondenterna vill alltså kunna se att vissa prestationer inte är omöjliga att uppnå och 
därmed kunna sätta mål att sträva mot. För att respondenten ska gilla influeraren kräver att 
influeraren besitter de attribut och karaktärsdrag som vi tidigare under analysens gång 
beskrivit. 
  
Vi har även fått fram att det är Instagram som är den plattform där respondenterna ser flest 
varumärkesrelaterade inlägg från influerare. En anledning till det kan ha att göra med att 
majoriteten av respondenterna har angett att de spenderar mest tid på Instagram kontra andra 
plattformar på sociala medier. När vi ställde denna fråga i intervjuerna för att få djupare 
kunskap har det tydligt framgått att det för konsumenten är lättare att följa influerare på 
Instagram jämfört andra sociala medier. Detta eftersom Instagram som plattform har 
möjliggjort för följarna att kunna konsumera många inlägg på kort tid. Respondenterna lyfter 
till exempel att läsa ett blogginlägg eller kolla på en Youtubefilm är mer tidskrävande. Vi 
ställde även frågan till respondenterna hur de ser på vad som är bäst för influeraren, där det 
enhälliga svaret var att Instagram är den bästa plattformen att använda sig av. Mycket på 
grund av tidsåtgången även här då det inte tar lika mycket tid att producera en bild eller 
kortare film som det gör att skriva ett långt och innehållsrikt blogginlägg eller filma och 
redigera ihop en 10 minuters vlogg. En annan anledning till att Instagram är den bästa 
plattformen ur en influerares perspektiv är för att Instagram även interagerar med bland annat 
Twitter och Facebook vilket möjliggör för influeraren att på ett enkelt sätt dela samma inlägg 
som publicerats på Instagram även på andra plattformar. 
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6. Slutsats 
I detta avsnitt besvarar vi studiens frågeställningar utifrån den teori som vi behandlat och 
empiri som samlats in genom en enkätundersökning och efterföljande intervjuer. Vi redogör 
för slutsatser som vi kommit fram till genom bearbetning av materialet. 
  
Utifrån korrelationsmatrisen så kunde vi se att det fanns korrelationer mellan flera olika 
variabler men då dessa var svaga anser vi att det inte går att se att det finns några samband 
mellan respondenters egenskaper och deras syn på varumärke samt anledning till att man 
följer en influerare. Vi drar därmed slutsatsen att det inte är de egenskaper som vi har 
undersökt som påverkar synen på varumärket och influerarna utan att det mer är personligt 
från person till person. 
 
En av studiens frågeställningar handlade om vilka möjligheter och risker som identifierats 
med att använda sig av influerare som marknadsföringsverktyg som är applicerbara inom 
området träning och hälsa. Slutsatsen vi drar är att det till största del går att applicera den 
nuvarande teorin kring influerare även inom träning och hälsa. Möjligheterna ser i stort sett 
likadana ut som i andra branscher, där det handlar om att marknadsföring på sociala medier 
via influerare är ett billigt och snabbt sätt att nå ut till miljontals konsumenter. För att det ska 
lyckas krävs det dock att företag identifierar rätt influerare direkt. Undantag gällande riskerna 
är att prestation och doping även tillkommer i en mer väsentlig grad och som även visas vara 
den riskparameter som påverkar både synen på varumärket och influeraren i högst grad. Det 
är därför viktigt för företag att kunna säkerställa att deras influerare inte använder sig av 
doping då det med största sannolikhet kommer att påverka varumärket i negativ bemärkelse. 
För majoriteten av respondenterna så påverkas synen på influeraren och varumärket vid 
doping utan några som helst gråzoner. De andra riskparametrarna är mer kontextberoende, om 
influeraren exempelvis sprider ett dåligt budskap om sin egen produkt ansåg vissa att det 
kunde påverka i positiv bemärkelse om företaget agerade och förbättrade den aspekten som 
influeraren belyste. Även kring personliga skandaler och direkta reklambudskap fanns det ett 
kontextberoende, där det kring personliga skandaler helt berodde på vad influerare faktiskt 
har gjort. 
  
Enligt den andra frågeställningen, som handlar om vilka attribut företag bör leta efter när de 
väljer influerare inom träning och hälsa, har vi identifierat de attribut som gör att konsumenter 
väljer att följa influerare. Framförallt så visar det sig att det är viktigt att influeraren bidrar till 
träningsmotivation till sina följare då det är en av de huvudsakliga anledningarna till att 
respondenterna överhuvudtaget följer influerare. Detta visar sig hos både träningsintresserade 
individer som tränar flera gånger i veckan men även för individer som inte är lika 
träningsintresserade och därmed inte tränar så mycket. Det framgår även tydligt att det är 
viktigt att influeraren visar upp någon form av prestation som står ut från mängden, något som 
saknas i den befintliga litteraturen. Detta attribut är det absolut viktigaste som företag bör 
söka hos en influerare då konsumenter inte väljer att följa influerare som inte kan prestera. 
Det som gör att branschen träning och hälsa sticker ut från andra branscher är för att 
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prestation är en faktor som är direkt kopplat till detta område. Prestation kan dock framhävas 
på flera olika sätt, allt ifrån att visa upp en fysik utöver det vanliga eller vara en extremt 
duktig hockeyspelare och det kan skilja sig mellan respondenternas förväntan på influerarens 
prestation. Vi kan även dra slutsatsen att att Instagram är den plattform som passar sig bäst för 
företag att använda sig när det gäller att marknadsföra via influerare inom träning och hälsa. 
Det är lätt för konsumenten att konsumera innehållet då det går snabbt att ta till sig det 
budskap som influeraren vill sprida och det är även enkelt att följa flera influerare och nå alla 
dessa på en och samma plattform. Det är även lättare för influerare att producera innehåll till 
Instagram om man jämför med andra plattformar då det med enkla medel går att lägga upp en 
bild och eftersom det finns begränsningar i hur lång en video kan vara. 
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7. Diskussion 
I detta avslutande avsnitt förs en friare diskussion kring vilka konsekvenser som studiens 
resultat kan ge upphov till, vidare forskningsmöjligheter och även begränsningar som läsaren 
bör vara medveten om vid tolkning av studiens resultat. 
  
Läsarna av denna studie bör vara medvetna om att detta är en uppsats på avancerad nivå som 
har pågått under en bestämd tidsperiod och det har påverkat beslut som tagits under studiens 
gång samt eventuellt begränsat datainsamlingen i viss mån. Ifall vi hade haft mer tid så hade 
det empiriska materialet kunnat vara större och därmed skulle eventuellt generaliserbarheten 
öka i och med att antalet respondenter kunde varit högre. Vi anser dock att det inte påverkat 
studiens utgång så mycket som det skulle kunnat gjort då de flesta respondenterna var eniga i 
sina svar och därmed uppstod inga större frågetecken kring det empiriska materialet.  

7.1 Bidrag till ämnesområdet 

Genom denna studie har vi bidragit med en teoretisk grund som kan användas inom branschen 
träning och hälsa som tidigare inte fanns. Vi har med andra ord utvecklat och anpassat de 
redan befintliga teorierna som fanns kring marknadsföring via influerare till en kontext inom 
träning och hälsa. Detta kan i sin tur företag som verkar inom branschen träning och hälsa 
använda sig av för att kunna identifiera effektiva influerare som besitter de karaktärsdrag som 
konsumenter efterfrågar och därmed effektivisera sin marknadsföring. Företagen kan genom 
detta även bli medvetna om vilka risker som finns med att använda sig av denna 
marknadsföringsform och vilka effekter dessa kan få för influeraren och varumärket. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns en mängd möjligheter till vidare forskning inom detta område, bland annat så är 
denna studie utförd på en svensk marknad där möjligheterna finns att utföra liknande studier 
på andra marknader. Vidare är det möjligt att observera utvecklingen över tid, vilket vi inte 
haft tid till att göra i denna studie. Under studiens gång har det framgått i flera fall att 
influerare på sociala medier inom träning och hälsa påverkat respondenternas köpbeslut. Flera 
av intervjuobjekten uppger att de köpt olika produkter som influerare de följer representerar. 
Köpbeslut är ingenting vi undersöker specifikt i denna studie men vi anser att det kan vara 
intressant för andra forskare att forska kring det då förefaller vara så att influerare har stor 
påverkan på konsumenternas köpbeslut. Detta tas upp i befintlig teori men har inte applicerats 
inom branschen träning och hälsa och därav anser vi att det skulle vara intressant att läsa 
vidare forskning inom detta område. 
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9. Bilagor 
9.1 Enkät 

Den här enkäten syftar till att undersöka konsumenters inställning till influerare som 
marknadsföringsverktyg inom träning och hälsa på sociala medier. En influerare är en person 
som är avlönad av ett företag för att marknadsföra deras produkter i sociala medier 
(exempelvis Jon Olsson för Red Bull, Denice Moberg för Nocco, Steve Cook för Gymshark). 
I den här studien så innefattar sociala medier bloggar, Youtube, Facebook, Instagram och 
Twitter. Med functional foods menar vi mat och dryck som syftar till att bidra till ökat fysiskt 
och psykiskt välmående (exempelvis kosttillskott, Nocco, kvarg osv.) 
 
1. Ålder * 
Tidigare än 1960 
1960 - 1964 
1965 - 1969 
1970 - 1974 
1975 - 1979 
1980 - 1984 
1985 - 1989 
1990 - 1994 
1995 - 1999 
2000 eller senare 
  
2. Kön * 
Man 
Kvinna 
  
3. Sysselsättning * 
Jobbar 
Studerar 
Arbetslös 
  
4. Hur ofta tränar du? * 
Mindre än 1 gång i veckan 
1 gång i veckan 
2 gånger i veckan 
3 gånger i veckan 
4 gånger i veckan 
5 gånger i veckan 
Fler än 5 gånger i veckan 
  
5. Vilken sorts träning utövar du? (Välj ett eller flera alternativ) * 
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Gym 
Löpning 
Skidor 
Gruppträning 
Lagidrott 
Övrigt: 
  
6. Hur ofta besöker du uppskattningsvis sociala medier? * 
0-1 gång per dag 
2-3 gånger per dag 
4-5 gånger per dag 
6-7 gånger per dag 
8-9 gånger per dag 
10-11 gånger per dag 
Fler än 11 gånger per dag 
  
7. Hur mycket tid spenderar du uppskattningsvis på sociala medier per dag? * 
Mindre än 1 timme 
1-2 timmar 
3-4 timmar 
Mer än 4 timmar 
  
8. Hur ofta besöker du uppskattningsvis Instagram? * 
Aldrig (Gå vidare till fråga 10) 
0-1 gång per dag 
2-3 gånger per dag 
4-5 gånger per dag 
6-7 gånger per dag 
8-9 gånger per dag 
10-11 gånger per dag 
Fler än 11 gånger per dag 
  
9. Hur mycket tid spenderar du uppskattningsvis på Instagram per dag? 
Mindre än 1 timme 
1-2 timmar 
3-4 timmar 
Mer än 4 timmar 
  
10. Hur ofta besöker du uppskattningsvis Facebook? * 
Aldrig (Gå vidare till fråga 12) 
0-1 gång per dag 
2-3 gånger per dag 
4-5 gånger per dag 
6-7 gånger per dag 
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8-9 gånger per dag 
10-11 gånger per dag 
Fler än 11 gånger per dag 
  
11. Hur mycket tid spenderar du uppskattningsvis på Facebook per dag? 
Mindre än 1 timme 
1-2 timmar 
3-4 timmar 
Mer än 4 timmar 
  
12. Hur ofta besöker du uppskattningsvis Twitter? * 
Aldrig (Gå vidare till fråga 14) 
0-1 gång per dag 
2-3 gånger per dag 
4-5 gånger per dag 
6-7 gånger per dag 
8-9 gånger per dag 
10-11 gånger per dag 
Fler än 11 gånger per dag 
  
13. Hur mycket tid spenderar du uppskattningsvis på Twitter per dag? 
Mindre än 1 timme 
1-2 timmar 
3-4 timmar 
Mer än 4 timmar 
  
14. Hur ofta besöker du uppskattningsvis bloggar? * 
Aldrig (Gå vidare till fråga 16) 
0-1 gång per dag 
2-3 gånger per dag 
4-5 gånger per dag 
6-7 gånger per dag 
8-9 gånger per dag 
10-11 gånger per dag 
Fler än 11 gånger per dag 
  
15. Hur mycket tid spenderar du uppskattningsvis på bloggar per dag? 
Mindre än 1 timme 
1-2 timmar 
3-4 timmar 
Mer än 4 timmar 
  
16. Hur ofta besöker du uppskattningsvis Youtube? * 
Aldrig (Gå vidare till fråga 18) 
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0-1 gång per dag 
2-3 gånger per dag 
4-5 gånger per dag 
6-7 gånger per dag 
8-9 gånger per dag 
10-11 gånger per dag 
Fler än 11 gånger per dag 
  
17. Hur mycket tid spenderar du uppskattningsvis på Youtube per dag? 
Mindre än 1 timme 
1-2 timmar 
3-4 timmar 
Mer än 4 timmar 
18. Hur ofta ser du varumärkesrelaterade inlägg om träningsprodukter och functional foods 
från influerare på Instagram? (Om du inte besöker Instagram, gå vidare till fråga 19) 
Med functional foods menar vi mat och dryck som syftar till att bidra till ökat fysiskt och 
psykiskt välmående (exempelvis kosttillskott, Nocco, kvarg osv.) 

1                                                                                         7 
                Aldrig                                                                                   Vid varje tillfälle 
19. Hur ofta ser du varumärkesrelaterade inlägg om träningsprodukter och functional foods 
från influerare på Facebook? (Om du inte besöker Facebook, gå vidare till fråga 20) 

1                                                                                         7 
                 Aldrig                                                                                    Vid varje tillfälle 
20. Hur ofta ser du varumärkesrelaterade inlägg om träningsprodukter och functional foods 
från influerare på Twitter? (Om du inte besöker Twitter, gå vidare till fråga 21) 
 1                                                                                         7 
                Aldrig                                                                             Vid varje tillfälle 
21. Hur ofta ser du varumärkesrelaterade inlägg om träningsprodukter och functional foods 
från influerare på bloggar? (Om du inte besöker bloggar, gå vidare till fråga 22) 

1                                                                                         7 
                Aldrig                                                                                     Vid varje tillfälle 
22. Hur ofta ser du varumärkesrelaterade inlägg om träningsprodukter och functional foods 
från influerare på Youtube? (Om du inte besöker Youtube, gå vidare till fråga 23) 

1                                                                                         7 
                 Aldrig                                                                                    Vid varje tillfälle 
23. På vilket sätt har influerare generellt sett påverkat din syn på varumärket som dessa 
representerar? * 
Positivt 
Negativt 
Jag har inte blivit påverkad (Gå vidare till fråga 25) 
24. I vilken utsträckning har influerare påverkat din syn på varumärket? 
  1                                                                                   7 
             Väldigt lite                                                                      Väldigt mycket 
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I de efterföljande frågorna finns det en möjlighet att du inte upplevt en sådan situation, vi ber 
dig då att svara utifrån hur du tror att du skulle reagera. 
25. Förändras din syn på varumärket om influerare använder olagliga 
prestationshöjande preparat (exempelvis doping)? * 
Ja, i positiv bemärkelse 
Ja, i negativ bemärkelse 
Nej (Gå vidare till fråga 27) 
  
26. I vilken utsträckning förändras din syn på varumärket i relation till föregående 
situation? 
  1                                                                                   7 
               Väldigt lite                                                                      Väldigt mycket 
27. Förändras din syn på varumärket om influerare sprider ett dåligt budskap kring en 
produkt? * 
Ja, i positiv bemärkelse 
Ja, i negativ bemärkelse 
Nej (Gå vidare till fråga 29) 
  
28. I vilken utsträckning förändras din syn på varumärket i relation till föregående 
situation? 
  1                                                                                   7 
            Väldigt lite                                                                      Väldigt mycket 
29. Förändras din syn på varumärket om influerare var involverad i en personlig 
skandal (exempelvis otrohet eller misshandel)? * 
Ja, i positiv bemärkelse 
Ja, i negativ bemärkelse 
Nej (Gå vidare till fråga 31) 
  
30. I vilken utsträckning förändras din syn på varumärket i relation till föregående 
situation? 
  1                                                                                   7 
            Väldigt lite                                                                      Väldigt mycket 
31. Förändras din syn på varumärket om du upplever influerares inlägg som ett direkt 
reklambudskap? * 
Ja, i positiv bemärkelse 
Ja, i negativ bemärkelse 
Nej (Gå vidare till fråga 33) 
  
32. I vilken utsträckning förändras din syn på varumärket i relation till föregående 
situation? 
  1                                                                                   7 
              Väldigt lite                                                                         Väldigt mycket 
33. I vilket socialt medium upplever du att du oftast ser inlägg om träningsprodukter 
och functional foods? * 
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Instagram 
Facebook 
Twitter 
Bloggar 
Youtube 
34. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du följer influerare? * 
Träningsmotivation 
Identifierar mig med varumärket 
Identifierar mig med influeraren 
Gillar varumärket 
Gillar influeraren 
Övrigt: 
35. På vilket sätt har du kommit i kontakt med influerare? (Välj ett eller flera 
alternativ) * 
Jag följer varumärket som influeraren representerar 
Jag har sökt upp influeraren på egen hand 
Via att en vän gillat eller delat dennes inlägg 
Övrigt: 
 

9.2 Intervjuguide 
 
Hur	intresserad	är	du	av	träning,	hur	stor	del	är	träning	i	ditt	liv?	
Varför	tränar	du?	
Använder	du	 träningsprodukter	 (functional	 foods)	 för	att	öka	dina	 resultat?	 I	 såfall	 vilka	
produkter	och	något	speciellt	märke?	
		
Vilka	influerare	följer	du,	och	på	vilka	sociala	medier	följer	du	dessa?	

• Vilka	likheter	finns	det	mellan	dessa?		
• Vilken	är	den	huvudsakliga	anledningen	till	att	du	följer	influerare?	
• På	vilket	sätt	förmedlar	influeraren	det	du	söker?	
• Hur	har	din	inställning	till	influerare	förändrats	över	tiden?	
• Har	du	hittat	någon	influerare	via	något	varumärke?	
• Har	du	hittat	någon	träningsprodukt	via	någon	influerare?	
• Har	någon	influerare	fått	dig	att	börja	använda	någon	träningsprodukt,	eller	använda	

den	i	högre	utsträckning	än	tidigare?	
• Hur	 ska	 en	 influerare	 vara	 enligt	 dig?	 Finns	 det	 personer	 som	 passar	 bättre	 som	

influerare	än	andra?	
		
Vart	upplever	du	att	du	oftast	ser	inlägg	om	träningsprodukter	och	functional	foods?	
		

• Hur	kommer	det	sig	att	det	är	just	det	mediet	som	du	oftast	ser	dessa	inlägg	på?	
• Vilka	 plattformar	 tycker	 du	 är	 bäst	 att	 använda	 sig	 av	 vid	 marknadsföring	 via	

influerare?		
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På	 vilket	 sätt	 har	 influerare	 generellt	 sett	 påverkat	 din	 syn	 på	 varumärket	 som	 dessa	
representerar?	
		

• I	enkäten	så	kunde	du	bara	ge	ett	generellt	svar,	har	du	någon	gång	blivit	påverkad	
negativt	av	en	influerare?		

		
		
Under	 årens	 lopp	 har	 det	 vid	 ett	 flertal	 tillfällen	 uppdagats	 att	 atleter	 som	 även	 är	
influerare	har	använt	sig	av	olagliga	prestationshöjande	preparat	 för	att	nå	den	nivå	det	
kommit	upp	till.	

• Hur	påverkar	detta	din	syn	på	varumärket	som	influeraren	representerar	när	sådana	
nyheter	uppdagas?	

• Hur	 påverkas	 din	 syn	 på	 varumärke	 om	någon	 av	 de	 influerare	 som	du	 själv	 följer	
skulle	använda	sådana	preparat?	

• Hur	påverkas	din	syn	på	influeraren	om	denne	använder	olagliga	prestationshöjande	
preparat?	 (i	och	med	att	vi	såg	att	 influeraren	som	person	var	en	viktig	del	 i	varför	
man	följde	en	influerare	väljer	vi	att	integrera	influeraren	i	intervjuerna,	vilket	vi	inte	
gjort	i	enkäten)	

• Vad	är	din	syn	på	olagliga	prestationshöjande	preparat?	
		
Om	 en	 influerare	 sprider	 ett	 dåligt	 budskap	 om	 en	 av	 företagets	 produkter	 som	 denne	
jobbar	för	hur	påverkas	din	syn	på	influeraren	och	varumärket	då?		

• Om	en	 influerare	 sprider	 ett	 dåligt	 budskap	 kring	ett	 annat	 företags	produkter	hur	
påverkas	din	syn	på	influeraren	och	varumärket	som	denne	representerar?	

• Om	 du	 inte	 hade	 provat	 produkten	 som	 influeraren	 sprider	 dåligt	 budskap	 kring,	
hade	du	gjort	det	efter	att	en	influerare	spridit	ett	dåligt	budskap	om	produkten?	

		
Tiger	Woods	som	vid	tillfället	var	influerare	för	Nike	skiljde	sig	år	2010	från	sin	fru	efter	att	
det	uppdagats	att	han	haft	mer	än	ett	dussin	älskarinnor.		

• Hur	påverkades	din	syn	på	Tiger	Woods	och	Nike	när	denna	skandal	uppdagades?	
• Hur	påverkas	din	inställning	till	en	influerare	som	du	följer	ifall	den	personen	gjorde	

något	liknande	som	i	exemplet?	
• Finns	 det	 andra	 personliga	 skandaler	 som	 skulle	 slå	 hårdare	 än	 den	 här	

otrohetsskandalen?	 Ex.	 Likt	misshandel,	 droger,	 eller	 ett	 dåligt	 beteende	mot	 sina	
följare	eller	andra	individer.	

		
Hur	 påverkas	 din	 syn	 på	 influeraren	 och	 varumärket	 om	 du	 upplever	 att	 de	 inlägg	 som	
publiceras	av	influeraren	är	direkta	reklambudskap?	
		
	
Av	 de	 här	 fyra	 faktorerna	 som	 tagits	 upp,	 vilken	 av	 dessa	 förändrar	 din	 syn	 på	 både	
varumärket	och	influeraren	mest?	

 


